
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

UMOWA 

na usługę przeprowadzki do nowej siedziby wyposażenia oraz zasobu akt Funduszu Rozwoju  

i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA 

 

 

zawarta w dniu ….2019 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 

Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000094064, NIP 7781397561, REGON 634269441, wysokość kapitału 

zakładowego: 13 350 000,00 zł 

reprezentowaną przez: 

…  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej „Stronami” 

Wykonawcy udzielono zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, udzielonego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty wskazanej  

w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Oferta złożona przez Wykonawcę została 

uznana za najkorzystniejszą na potrzeby realizacji projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę przeprowadzki wyposażenia  

i zasobu akt na potrzeby Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA zgodnie 

z Zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy. 

2. Zestawienie wyposażenia oraz zasobu akt do przeprowadzki zawiera Zapytanie ofertowe. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przeprowadzkę z dotychczasowej lokalizacji do nowej  

w terminie 3-4 października 2019 r. 

2. W ramach przeprowadzki Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia w dniu 30 września 2019 r. pojemników/kartonów do przeprowadzki  

o wymiarach umożliwiających załadunek minimum 5 segregatorów biurowych formatu A4 

(szerokość grzbietu 75 mm) do jednego pojemnika/kartonu (przewidywana liczba: 

pojemników/kartonów – 100 sztuk). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości 

pojemników/kartonów o czym zobowiązany jest poinformować Wykonawcę, a Wykonawca 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych pojemników/kartonów w terminie do 1 dnia 

roboczego od dnia poinformowania przez Zamawiającego o ww. zmianie, 

b) wyniesienia zapakowanych i oznaczonych przez pracowników Zamawiającego 

pojemników/kartonów z zajmowanych pomieszczeń,  

c) plombowania w obecności pracownika Zamawiającego pojemników/kartonów, 

d) demontażu części mebli (w zakresie niezbędnym do przeprowadzki),  

e) zniesienia/zwiezienia windą mienia na parking przed dotychczasową lokalizacją/do hali 

garażowej i załadunku na samochód, 

f) transportu samochodem mienia przeprowadzki do nowej lokalizacji, 

g) rozładunku samochodu i wniesienia mienia przeprowadzki do nowej lokalizacji w miejsca 

wskazane przez pracowników Zamawiającego, 

h) montażu (jeśli zajdzie taka potrzeba), odpowiedniego ustawienia i wypoziomowania mebli  

w miejscach wskazanych przez pracowników Zamawiającego, 

i) odbioru pustych pojemników/kartonów po zakończeniu przedmiotu umowy, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji 

zamówienia, 

j) zabezpieczenia mienia na czas transportu przy użyciu kartonów, styropianu, folii 

pęcherzykowej, folii stretch i koców przemysłowych, 

k) właściwego użytkowania infrastruktury budynków, m.in. klatek schodowych, drzwi, windy 

oraz ich zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem, 

l) dbania o porządek w czasie przeprowadzki, 

m) realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP  

i p.poż. przez cały czas trwania przeprowadzki. 

§ 3 

1. Na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) zapewnienia do wykonania przeprowadzki minimum 2 samochodów ciężarowych o kubaturze 

załadunkowej co najmniej 20 m3 wyposażonych w podesty samowyładowcze, 

b) zapewnienia minimum 5-osobowego zespołu do prac przeprowadzkowych. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: 

a) zgodność stanu wyposażenia po przeprowadzce z ich stanem przed przeprowadzką, 

b) utratę, ubytek i uszkodzenie wyposażenia i zasobu akt podczas przeprowadzki, 

c) uszkodzenia i ubytki spowodowane przez Wykonawcę, zaistniałe podczas realizacji 

zamówienia w pomieszczeniach, windach i na parkingach. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie 

niższą niż 200 000 zł. 

§ 4 

W ramach przeprowadzki Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia pomieszczeń w dotychczasowej i nowej lokalizacji, 

b) zapakowania segregatorów z dokumentami oraz innego cennego mienia do 

pojemników/kartonów oraz ich oznaczenia,  
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c) opróżnienia mebli, złożenia niezamocowanych półek na dnie szaf i pozamykania ich na klucz 

(jeśli posiadają zamki), klucze przechowują pracownicy Zamawiającego, 

d) zapewnienia osób koordynujących przeprowadzkę, 

e) przygotowania pojemników/kartonów do odbioru przez Wykonawcę, nie później niż 5 dni 

roboczych po zakończeniu realizacji zamówienia. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto (łącznie  

z podatkiem VAT) w wysokości …………….. (słownie: ………………………………………). 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 6 

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia i żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych  

w następujących przypadkach i wysokości: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 25% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć szkodę w pełnej wysokości w przypadku uszkodzenia, 

utraty czy ubytku wyposażenia bądź uszkodzeń pomieszczeń, wind lub miejsc parkingowych 

wynikających z jego winy. 

4. Na okoliczność wystąpienia szkody strony sporządzą stosowny protokół określający datę, rodzaj 

mienia, oraz rodzaj szkody, który zostanie podpisany przez koordynatora usługi z ramienia 

Wykonawcy. Protokół niniejszy winien być sporządzony nie później niż w ciągu 3 dni od 

ujawnienia szkody przez Zamawiającego. 

§ 7 

1. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez Strony przede wszystkim 

na drodze polubownej. 

2. Termin na polubowne rozstrzygnięcie sporu wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty 

zgłoszenia sporu przez Stronę.  

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory 

powstałe w związku z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania 

jego danych osobowych i jego pracowników w szczególności w zakresie udostępniania tych 

danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej, kontroli i ewaluacji w związku z realizacją 
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Umowy. 

3. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej 

nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

WYKONAWCA 

…………………………………… …………………………………… 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

2. Załącznik nr 2 – kserokopia Formularza ofertowego Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 


