
                                          UMOWA NR ………/…………                   WZÓR 
 
zawarta ………………………………………. r. pomiędzy Zespołem Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju, w imieniu 
którego działają:  
1) Jerzy Radziwolski - Dyrektor Zespołu, 
2) Elżbieta Śliwa - Główna Księgowa,  
zwanym dalej „Zamawiającym”.  
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….., w imieniu którego działają:  
1) ……………..……………………… -  ………………………………………….., 
2) ……………..……………………… -  …………………………………………..,  
zwanym dalej „Wykonawcą”.  

§ 1 
 

     Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na uporządkowaniu 
składnicy akt Zespołu w okresie  2 – 31 stycznia 2012 r. 
 

§ 2 
Zakres uporządkowania archiwum obejmuje: 
 
1. Posegregowanie akt na zespoły i komórki organizacyjne w ramach każdego zespołu. 
2. Uporządkowanie akt w następującym rozumieniu:   

1) zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii A i B, 
2) oznaczenie  teczek przez umieszczenie na wierzchniej stronie:                   

a) nazwy komórki, w której akta powstały, 
b) znaku tytułu, wykazu, względnie odtworzenie tytułu teczki zgodnie z jej zawartością aktową,  
c) kategorii akt (przy aktach kategorii B również okres ich przechowywania), 
d) dat końcowych, dat pierwszego i ostatniego pisma, 

3) ułożenie teczek, ksiąg itp. wg pozycji względnie zgodnie ze strukturą  organizacyjną Zespołu.                                                                          
4) przesznurowanie akt kategorii B - dowodów finansowych. 

3. Wybrakowanie akt kategorii B, których minął czasookres przechowywania.  
4. Sporządzenie wywieszek orientacyjnych. 

 
§ 3 
 

     W okresie wykonywania zamówienia Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za porządkowaną 
dokumentację i pomieszczenia, w których się ona znajduje. 
 

§ 4 
 

1. Za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ……………………………………zł brutto. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone po zrealizowaniu zadania i wystawieniu 

rachunku w terminie 21 dni. 
§ 5 
 

     Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy służbowej przez siebie i 
podległych pracowników. 

§ 6 
 

     Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej.  
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§ 7 
 

     W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 8 
 

     Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający i 1 egzemplarz – Wykonawca.  

 
 
 
Zamawiający:                                                                                 Wykonawca 
 
 
 
                           ……………………………………………                                                  …………………………………………… 
                                  (pieczęć firmowa)                                                                                                (podpis) 
 

 
………………………………………..………………………                                                                                  
 (podpis i pieczęć Głównej Księgowej Zespołu))                                                                                                  
 
 
 ………………………………………..……………                                                                                  
 (podpis i pieczęć Dyrektora Zespołu)                                                                                                  
 

 
 
 

 
 

 


