
Załącznik nr 2 do Zapytania  

WZÓR UMOWY 
Nr: BGO 

 
W dniu………………………………………………………. 2021 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, adres do 
korespondencji: 00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa P-14, nr NIP: 526 105 86 27, nr REGON: 000000052, 
reprezentowanym przez: 
Pana…………………………………… Dyrektora Biura Gospodarczego 
NIK, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

………………………………………………………………………………… 
Zwaną(-ym) dalej: ,,Wykonawcą” 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) z uwagi na jego wartość, tj. poniżej 130.000 zł, została zawarta 
Umowa o następującej treści: 

 

Przedmiot Umowy 
§1. 

Przedmiotem Umowy jest dostawa i przeniesienie na Zamawiającego własności 15 sztuk niszczarek Fellowes 
99Ci na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia……………… 2021r., która stanowi załącznik nr 1 
do Umowy. 
 

Zasady realizacji przedmiotu Umowy 
§2. 

1. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy. 
2. Koszty dostawy (w tym koszty ubezpieczenia, transportu) ponosi Wykonawca. 
3. Miejscem dostawy jest magazyn w siedzibie Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie. 
4. Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00 – 16.00. 
5. Całość dostawy zostanie zrealizowana jednorazowo. 
6. Dostawa będzie awizowana przez Wykonawcę e-mailem na adres: bgo@nik.gov.pl lub faksem kierowanym 

na numer (22) 444-54-15 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem w    stosunku do daty dostawy. 

7. Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru bez uwag, podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Osoba upoważniona do realizacji Umowy ze strony Zamawiającego dokona odbioru ilościowego oraz dokona 
oględzin dostarczonych niszczarek. 

9. W razie stwierdzenia wad dostarczonych niszczarek w okolicznościach, o których mowa w ust. 8, 
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu Umowy a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu przedmiot Umowy wolny od wad oraz zgodny z ofertą w terminie 3 dni od daty odmowy 
przyjęcia wadliwego przedmiotu Umowy. 

10. Niszczarki wchodzące w zakres dostaw zostaną dostarczone Zamawiającemu w opakowaniu 
zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

11. Ilekroć w umowie jest mowa o ,,dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy, określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1920). 
 
 



Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 
§3. 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w kwocie netto……………….zł + ……………zł podatku VAT tj. w kwocie brutto………...………zł. Cena netto 
jednej niszczarki wynosi ……………………………………..zł + …………..……………………zł podatku VAT, cena 
jednej niszczarki brutto …………..……………..zł.  

2. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek 
bankowy Wykonawcy (numer rachunku bankowego i nazwa banku) …………….. 

3. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest rachunkiem  rozliczeniowym służącym 
wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem 
bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o 
podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku 
zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania 
Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). 

4. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów 
i usług) oraz wszystkie inne koszty Wykonawcy. 

5. Kwota, o której mowa w ust.1 nie ulegnie zmianie. 
6. Należność będzie uiszczona po całkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy potwierdzonym podpisanym przez 

strony protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 7, przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury, w terminie do 21 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z załączonym 
obustronnie podpisanym protokołem odbioru. Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia przez bank 
rachunku Zamawiającego. 

7. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 
Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57, 02 – 056 Warszawa, NIP: 526-10-58-627. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwo                       
publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.).     
 

Poufność informacji 
§4. 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 
dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub 
przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, 
nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 

osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku 

zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie 
ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie 
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,  
2) zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
3) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 



5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które 
będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania 
poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie 
zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za własne działania. 

 
 
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do 

Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz 
poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres 
i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 
bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie 
kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno 
podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 

Kary umowne  
§ 5. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją Umowy w tym za 
szkody spowodowane przez personel Wykonawcy. 

2. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach: 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 2% całkowitej wartości brutto 
Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 
10% całkowitej wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy. 

3) za opóźnienie w wykonywaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji a opisanych w § 8 
Umowy, w wysokości 2% całkowitej wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

4) za niedotrzymanie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 4, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy taki przypadek. 

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
Odstąpienie od Umowy 

§ 6. 
1. Niezależnie od podstaw do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów kodeksu cywilnego Zamawiający 

będzie mógł odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego: 
1) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i pomimo 

wezwania go przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej 
przyczyny; 

2) w przypadku 2-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia niszczarek niespełniających 
wymagań, o których mowa w § 1 Umowy - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny; 

3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy będącej przedmiotem Umowy, przekraczającego 7 dni - 
w terminie do 30 dni, od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 
od Umowy z tej przyczyny; 

4) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie 
likwidacyjne, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie do 30 dni, od dnia kiedy 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno być dokonane na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie. 



3. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1)-4) 
powyżej w terminie do 31 sierpnia 2021 roku. 

 
 

Zmiany Umowy 
§ 7. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 Umowy, wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
 

Gwarancja i rękojmia 
§ 8. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy gwarancji na całość 
dostarczonych niszczarek i 5 (słownie: pięć) lat gwarancji na noże tnące. Termin gwarancji biegnie od daty 
podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy. Gwarancja świadczona będzie 
zgodnie z podanymi niżej warunkami: 

1) Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu, w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 5. 

2) Serwis gwarancyjny będzie świadczony w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00, 
3) Zgłoszenia awarii sprzętu będą przesyłane elektronicznie na adres:…………………………………. 
4) Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej ocenie zgłoszonej awarii, za co nie przysługuje 

Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez 
wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania sprzętu, 

5) W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca 
użytkowania sprzętu. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze 
sprzęt i dostarczy po naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Na czas naprawy 
Wykonawca zapewni niszczarkę zastępczą o nie gorszych parametrach niż odbierana, 

6) Czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 3 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia 
awarii przez Zamawiającego,  

7) W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego w pkt. 6, 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż urządzenie 
naprawiane. Po zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzęt zastępczy, 

8) W razie, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż zadeklarowany w pkt. 6, okres świadczenia 
gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 
4 tygodnie, lub gdy sprzęt po raz czwarty ulegnie awarii podlegającej naprawie w ramach serwisu 
gwarancyjnego, Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub 
odpowiedni o nie gorszych parametrach.  

 
2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad  (również ukrytych) dostarczonych niszczarek w okresie  
gwarancji, postawi je do dyspozycji Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego powiadamiając go niezwłocznie 
(pisemnie lub faxem albo pocztą elektroniczną) o stwierdzonych wadach.  

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Gwarancja nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi, przeciwne zastrzeżenie w gwarancji producenta lub Wykonawcy jest nieważne. 

5. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym sprzętem; w razie 
sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Sprzęt zgłoszony przez Zamawiającego do naprawy w ramach gwarancji przed upływem terminu gwarancji, 
podlega naprawie na zasadach serwisu gwarancyjnego. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 9. 



1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 
1) Ze strony Wykonawcy: ………………………………..tel.,……………………………….. 
2) Ze strony Zamawiającego: Pan Wojciech Zaręba tel. (22) 444-50-10, e-mail: 

wojciech.zareba@nik.gov.pl, bgo@nik.gov.pl lub faks (22) 444-54-15. 
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się o zmianie powyższych danych. 
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać się poprzez 

zgłoszenie i nie stanowi zmiany Umowy. 
4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż i bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec 
zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a będące 
następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane 
w art. 13 lub 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w pkt XV 
zapytania ofertowego wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub 
działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia 
lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, 
najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki 
informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w pkt XV zapytania ofertowego.  

6. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny z siedzibą w Warszawie. 

7. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, jest 
dopuszczalny za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
9. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia ………………….., 
2)  Instrukcja segregacji odpadów komunalnych, oszczędzania energii elektrycznej  i wody w Centrali NIK 

Warszawa ul. Filtrowa 57 
10. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 
 

 
 

 


