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WZÓR UMOWY 
nr BGO-BGZ.2302.043.2021 

 
 

zawarta w dniu ……………….. 2021 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowanym 
przez: 

……………………………. – ……………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a firmą ……….. z siedzibą w ……….. pod adresem …………….., kod ………, zarejestrowaną w 
………..…………….. pod numerem …………, o numerze NIP ………….. i REGON ……………., kapitale 
zakładowym w wysokości …………….. zł, oraz wniesionym aportem w wysokości …………………………….1 

reprezentowaną przez: 

……………………. 

zwaną dalej Wykonawcą,  

dalej wspólnie zwanych Stronami, 

o następującej treści: 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 2 szt. stacji 
roboczych Mac Pro wraz z monitorami i 2 szt. stacji przenośnych MacBook Pro 13””, przeprowadzonego 
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), ponieważ wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została 
zawarta Umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot Umowy 
§ 1. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy 
do dostawy oraz przeniesienia na Zamawiającego własności: 

 

1) 2 szt. stacji roboczych Mac Pro wraz z akcesoriami, 

2) 2 szt. monitora LG 34WK95U, 

3) 2 szt. stacji przenośnych MacBook Pro 13” wraz z akcesoriami 

fabrycznie nowych i nieużywanych, wyprodukowanych w 2021 roku, spełniających wymagania określone 
w Załączniku nr 1 do Umowy. 

                                                           

1 Komparycja Umowy zostanie dostosowana do formy prawnej Wykonawcy, z którym będzie zawierana Umowa. 
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2. Wykonawca zapewni gwarancję producenta dla sprzętu, o którym mowa w ust.1 na zasadach określonych 
w § 6 Umowy. 

 
Oświadczenia Wykonawcy 

§ 2. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu Umowy i nie zgłasza do nich 
uwag oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tymi założeniami. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów 
podobnego rodzaju, wielkości i wartości do projektu stanowiącego przedmiot Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią 
Umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu 
Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na 
wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy wypełnił obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 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 14 RODO oraz określone 
w pkt XV zapytania ofertowego2. 

 
Zasady współpracy 

§ 3. 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Umowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ustalonych 
zwyczajów, zasad uczciwej konkurencji, ochrony informacji stanowiących informacje poufne każdej ze 
Stron.  

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do posiadanych informacji i środków technicznych w zakresie 
niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację przedmiotu Umowy w imieniu 
Wykonawcy posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzonych tym 
osobom. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania 
pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania własne. 

6. Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

                                                           

2 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć). 
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Termin i miejsce realizacji Umowy 
§ 4. 

1. Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57. 

2. Wykonawca dostarczy sprzęt, o którym mowa, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w terminie do 28 dni 
od dnia podpisania Umowy. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00-16.00. 

4. Całość dostawy zostanie zrealizowana jednorazowo. 

5. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia dostarczonego sprzętu 
do wyznaczonych pomieszczeń) ponosi Wykonawca. 

6. Dostawa będzie awizowana przez Wykonawcę w drodze elektronicznej na adres e-mail wskazany 
w § 13 ust. 2 pkt 1) Umowy, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty dostawy. 

7. Potwierdzeniem realizacji dostawy do siedziby Zamawiającego będzie protokół odbioru bez uwag, 
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu odbioru znajduje się 
w Załączniku nr 2 do Umowy. 

8. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu 
zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

9. Wykonawca zapewni gwarancję producenta dla dostarczonego sprzętu, o którym mowa § 1 ust. 1 Umowy 
przez okres 24 miesięcy od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 7, 
na zasadach określonych § 6 Umowy. 

10. 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 i płatności 

§ 5. 
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę nie wyższą niż …………… zł brutto, tj. …………… zł netto + ……. zł VAT, przy 
czym: 

1) cena 1 szt. stacji roboczej Mac Pro wraz z akcesoriami, wynosi …………… zł netto, czyli 
…………… zł brutto, 

2) cena 1 szt. monitora LG 34WK95U, wynosi …………… zł netto, czyli …………… zł brutto, 
3) cena 1 szt. stacji mobilnej MacBook Pro wraz z akcesoriami, wynosi …………… zł netto, czyli 

…………… zł brutto. 

2. Kwoty wynagrodzenia brutto, wymienione w ust. 1, nie podlegają zmianie i obejmują wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki (w tym podatek od 
towarów i usług), koszty transportu, świadczenia gwarancji oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1, zostanie zrealizowana w drodze polecenia przelewu, w ciągu 21 dni 
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru bez 
uwag, o którym mowa § 4 ust. 7 Umowy.  

4. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, 
na rachunek bankowy Wykonawcy (numer rachunku bankowego i nazwa banku) …………….. 
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5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 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). 

6. 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 praz partnerstwie publiczno – 
prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666). 

7. Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca winien wystawić fakturę w następujący sposób: 
  Najwyższa Izba Kontroli 
  ul. Filtrowa 57 
  02-056 Warszawa 
  NIP: 526-10-58-627 
  REGON: 000000052 
 

Gwarancja 
§ 6. 

1. Wykonawca zapewni świadczenie gwarancji dla sprzętu, o którym mowa § 1 ust. 1 Umowy przez 
autoryzowany serwis producenta sprzętu na zasadach określonych w ust. 2-4. 

2. Gwarancja na sprzęt, określony w § 1 ust. 1 Umowy jest udzielona na okres 24 miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru bez uwag, o którym mowa § 4 ust. 7 Umowy i 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 faksem na numer (….) …………. lub elektronicznie 

na adres: ……………., 
4) Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. 

Nieodpłatna ocena zgłoszonej awarii zostanie dokonana niezależnie od przyczyny jej 
powstania. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego 
przedstawiciela Wykonawcy, 

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, 

6) Na czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego sprzęt będzie zabierany bez dysku twardego, 
który zostanie wymontowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Po zwrocie naprawionego 
sprzętu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez przedstawiciela Zamawiającego, 
po czym nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu, 

7) Czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 10 dni roboczych licząc od momentu 
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, 

8) W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego 
w pkt. 6), Wykonawca na własny koszt dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o niegorszych 
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parametrach niż urządzenie naprawiane. Po zakończeniu naprawy Wykonawca na własny 
koszt odbierze sprzęt zastępczy, 

9) 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 niegorszych parametrach. 

3. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym sprzętem; w razie 
sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela. 

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

 
Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

§ 7. 
1. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% ceny brutto, o której mowa 
w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 Umowy przekroczy 
30 (słownie: trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, w terminie 30 dni, 
a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć 
procent) ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. W tym przypadku, Zamawiający zachowuje 
również uprawnienia określone w ust.1. 

3. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji usług 
serwisu gwarancyjnego, o którym mowa § 6 ust. 1 Umowy. Kary umowne za takie opóźnienia będą 
naliczane w wysokości 0,05% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
roboczy opóźnienia w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego w § 6 ust. 2 pkt 6) Umowy. 

4. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 9, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł brutto za każdy taki przypadek. 

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia, 

z zastrzeżeniem postanowień art. 15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.). 

7. Strony ustalają, że przy dochodzeniu kar umownych, Strony nie mają obowiązku wykazywania 
poniesionej szkody. 

8. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu 
dodatkowego gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i pomimo 
wezwania go przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji na należyty i zgodny z warunkami 
Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny, ale nie później 
niż do dnia wykonania Umowy. 

9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje 
się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie. 
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Przelew wierzytelności 
§ 8. 

Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), może nastąpić wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego. 
 

Poufność informacji 
§ 9. 

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, 

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) 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. 

9. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, dane 
o podmiotach gospodarczych, dane finansowo księgowe i kadrowo płacowe to dane te zostaną tak 
zmienione, że niemożliwa będzie ich identyfikacja. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania 
działań mających na celu identyfikację osób, których przekazane dane dotyczą. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, to Wykonawca 
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności 
z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 



 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Strona 7 z 9 

 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W takiej sytuacji Zamawiający w drodze 
pisemnej umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych. 
 

 
Udział podwykonawców 

§ 10. 
1 3.  W następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy  podwykonawcom: 

-  ……………………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………………………… 

1 4.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać ww. podwykonawców/ wprowadzać 
podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 
 

 
Siła wyższa 

§ 11. 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. W rozumieniu Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których 
Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Takie 
zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, 
zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany 
wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp. 

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań, o ile to będzie możliwe, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, 
powiadomi w formie pisemnej drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jeżeli druga Strona 
nie zdecyduje inaczej, Strona zgłaszająca okoliczności powinna kontynuować realizację swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i powinna szukać rozsądnych środków 
alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 

4. Jeżeli okres występowania Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez 21 dni lub dłużej, strony mogą  
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze stron dalszych 
zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych już zadań. 

5. Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji zadań 
określonych w Umowie. 

 
COVID - 19 

§ 12. 
1. Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy 
potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, 
które mogą dotyczyć w szczególności:  

                                                           

3 Niepotrzebne skreślić. 
4 Niepotrzebne skreślić. 
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1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 
niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.) 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do 
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania Umowy, 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy.  

2. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 
1 - 5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych 
wykonawców.  

3. Każda ze Stron Umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
Umowy. 

4. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, 
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz 
z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej 
wykonanie. Jeżeli Strona Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od 
dnia ich otrzymania.  

5. Strona Umowy, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich 
wysokość.  

6. W przypadku  stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 
w ust.1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, uprawniona będzie zmiana Umowy w adekwatnym 
zakresie. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 13. 
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  
2. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej Umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego - ………………………….., tel. ……………, e-mail:……… 
2) ze strony Wykonawcy -  ………………………………, tel. ……… e-mail. ……. 
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3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego powiadomienia strony i nie 
stanowi zmiany Umowy. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz 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 odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 
postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 779, ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 

6. W związku z wdrożonym w NIK systemem zarządzania środowiskowego i wymaganiami Polityki 
środowiskowej Najwyższej Izby Kontroli osoby realizujące przedmiot Umowy, w przypadku 
przebywania w siedzibie Zamawiającego, zobowiązane są do segregacji odpadów komunalnych, 
oszczędzania energii elektrycznej i wody zgodnie z instrukcją, która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny. 

9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

10. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 -  Oferta Wykonawcy z dnia  ………………….… 2021 r. 
2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru. 
3) Załącznik nr 3 - Instrukcja dotycząca segregacji odpadów, oszczędzania energii elektrycznej 

i wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Zamawiający  Wykonawca 

 


