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Wzór Umowy nr BGO-BGZ.2302.069.2021 

 
 
zawarta w dniu ……………………………….. 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, adres do korespondencji:  
00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa P-14, reprezentowaną przez:  
Pana Kamila Wójcika – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego NIK 
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „NIK”, 
a  
………….. wpisaną do ……………………………., nr NIP: ………………, nr REGON: ……………., 
reprezentowaną przez: 
……………………………… . 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej „STRONAMI”. 
 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawy odzieży i obuwia 
roboczego dla pracowników Centrali NIK w Warszawie oraz OS NIK w Goławicach”, przeprowadzonego  
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), ponieważ wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta 
Umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot Umowy 
§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż, dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności odzieży  
i obuwia roboczego dla pracowników Centrali NIK w Warszawie oraz OS NIK w Goławicach1, zgodnie  
z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do Umowy. 

2. Zakres świadczonej przez Wykonawcę dostawy jest taki, jak określono ją w Umowie i musi ponadto 
zawierać wszystkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy 
osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie. 

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, że dostarczony przedmiot Umowy spełnia wymagania i posiada gwarancję 
producenta. 

5. Zamawiający dopuszcza zgłoszenie częściowej oferty 
  

Termin i miejsce realizacji przedmiotu Umowy 
§ 2. 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty podpisania 
umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostaw przedmiotu Umowy w terminie 15  dni od dnia 
podpisania Umowy, każda w dniu roboczym, w godzinach od 900 do 1200, do:2  
a) Centrali NIK w Warszawie ul. Filtrowa 57 (poz. 1 - 4 załącznika) do Umowy, 
b) Centrali NIK w Warszawie ul. Filtrowa 57 (poz. 5 -13 załącznika) do Umowy. 
c) Centrali NIK w Warszawie ul. Filtrowa 57 (poz. 14 - 21 załącznika) do Umowy. 
d) Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach, 05-180 Pomiechówek (poz. 22 - 41 załącznika) do Umowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie transportu, wniesienie oraz przekazanie przedmiotu Umowy do 
pomieszczeń w lokalizacjach, o których mowa w ust. 2. 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić, w zależności od części 
2 niepotrzebne skreślić, w zależności od części 
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4. W przypadku braku w dostawie do lokalizacji, o której mowa w ust. 2, któregokolwiek z elementów 
przedmiotu Umowy Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy przedmiotu Umowy w danej lokalizacji.    

5. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed terminem każdej planowanej dostawy, o której mowa w ust. 2, 
poinformuje osoby wymienione w § 5 ust. 1 odpowiednio pkt 1) lub pkt 2) Umowy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz telefonicznie o dokładnym terminie dostawy.  

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczony przedmiot Umowy aż do chwili przyjęcia 
dostawy przez Zamawiającego. 

7. Wykonane prawidłowo dostawy przedmiotu Umowy zostaną potwierdzone przez osoby, o których mowa  
w § 5 ust. 1 odpowiednio pkt 1) lub pkt 2) Umowy podpisaniem protokołów odbioru. 

Odbiór jakościowy 
§ 3. 

1. Po prawidłowym wykonaniu dostawy Zamawiający w ciągu 3 dni przeprowadzi odbiory jakościowe 
przedmiotu Umowy, które będą polegały na sprawdzeniu czy dostarczony przedmiot Umowy odpowiada 
opisowi oraz rozmiarom określonym w załączniku do Umowy. Odbiory jakościowe będą odbywały się w 
lokalizacjach, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy.    

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas czynności odbioru jakościowego niezgodności 
któregokolwiek z elementów dostarczonego przedmiotu Umowy z załącznikiem do Umowy polegających 
na dostarczeniu niewłaściwego rozmiaru lub wystąpieniu innych wad, Zamawiający ma prawo żądać 
wymiany zakwestionowanego elementu przedmiotu Umowy, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin 
dostarczenia przedmiotu Umowy we właściwym rozmiarze lub wolnego od innych wad. W takim przypadku 
koszt odesłania elementu wadliwego i ponownej dostawy elementu przedmiotu Umowy wolnego od wad 
ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza transport środkami własnymi Wykonawcy.  

3. W przypadku stwierdzenia że rozmiarówka przedmiotu zamówienia odbiega od rozmiarówki obecnie 
stosowanej (różni producenci – różne rozmiary pomimo stosowania ujednoliceń), Zamawiający ma prawo 
do wymiany na rozmiar odpowiadający zapotrzebowaniu osobowemu.  

4. Jeżeli w trakcie trwania Umowy Wykonawca poinformuje (za pośrednictwem poczty elektronicznej), że 
produkcja danego elementu przedmiotu Umowy została zakończona (obowiązkowo należy przekazać 
Zamawiającemu oświadczenie producenta w tym zakresie) lub nie istnieje możliwość dostarczenia 
wymaganego przez Zamawiającego rozmiaru to Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu 
propozycję dostawy zamiennego elementu przedmiotu Umowy. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych 
poinformuje Wykonawcę o swojej decyzji. W przypadku wystąpienia różnic cenowych Zamawiający albo 
dopłaci różnicę albo otrzyma zwrot różnicy. Jeżeli powyższe nie będzie możliwe Wykonawca niezwłocznie 
zwróci Zamawiającemu kwotę jaką zapłacił on za dany element przedmiotu Umowy. Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na realizację ww. postanowień. W takim przypadku koszt dostawy 
ponosi Wykonawca.  

5. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 1 będzie oznaczało, iż przedmiot 
Umowy został wykonany należycie. 

6. Prawidłowo wykonane odbiory jakościowe zostaną potwierdzone przez osoby, o których mowa w  § 5 ust. 1 
odpowiednio pkt 1) lub pkt 2) Umowy podpisaniem dwóch protokołów odbioru jakościowego. Podpisane 
protokoły odbioru jakościowego będą stanowiły podstawę do wystawienia przez Wykonawcę dwóch 
oddzielnych faktur VAT (oddzielnie dla każdej lokalizacji dostawy). 

Reklamacja i gwarancja 
§ 4. 

1. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy wynosi 6 miesięcy, a jeżeli producent udziela na dany 
element przedmiotu Umowy gwarancji dłuższej okres gwarancji jest równy okresowi gwarancji udzielanej 
przez producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania odpowiednio każdego z protokołów, 
o których mowa w § 3 ust. 5 Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia wady w elemencie przedmiotu Umowy w okresie gwarancji Zamawiający 
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, przekazując mu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 
……………..…….. informację o wystąpieniu wady wraz z jej opisem. 
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3. W przypadku określonym w ust. 2, Zamawiający odeśle Wykonawcy zakwestionowany element przedmiotu 
Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 2. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć Zamawiającemu element przedmiotu Umowy wolny od wad i spełniający wymogi 
określone w załączniku do Umowy, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 lub jeżeli nie jest to możliwe niezwłocznie 
zwróci Zamawiającemu kwotę jaką zapłacił za taki element przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji produkcja zakwestionowanego elementu przedmiotu Umowy zostanie 
zakończona, a Zamawiający zmuszony będzie do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3, 
Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej i niezwłocznie 
przedłoży Zamawiającemu propozycję dostawy zamiennego elementu przedmiotu Umowy. W przypadku 
wystąpienia różnic cenowych Zamawiający albo dopłaci różnicę albo otrzyma zwrot różnicy. W takim 
przypadku koszt odesłania i ponownej dostawy zakwestionowanego elementu przedmiotu Umowy ponosi 
Wykonawca. Zamawiający dopuszcza transport środkami własnymi Wykonawcy. Jeżeli powyższe nie 
będzie możliwe Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu kwotę jaką zapłacił za taki element 
przedmiotu Umowy. 

 
Osoby odpowiedzialne 

§ 5. 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:3 

1) ze strony Zamawiającego w Centrali NIK – Tomasz Katana, adres e-mail: tomasz.katana@nik.gov.pl – 
w zakresie poz. nr 1 - 21 z wykazu pozycji asortymentowych zgodnie z ofertą (załącznik do Umowy);   

2) ze strony Zamawiającego w Ośrodku Szkoleniowym w Goławicach Drugich – Agnieszka Sobczak,  

adres e-mail: agnieszka.sobczak@nik.gov.pl w zakresie poz. nr 22 - 41 z wykazu pozycji 

asortymentowych zgodnie z ofertą (załącznik do Umowy);  

3) ze strony Wykonawcy – …………… tel. ………………, adres e-mail: ………………. . 
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 pocztą elektroniczną i nie stanowi zmiany Umowy. 
 

Wynagrodzenie i zasady dokonywania płatności 
§ 6. 

1. Za wykonany przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości nie przekraczającej 
……… zł brutto, zwaną dalej „Wynagrodzeniem”, tj. ……….. zł netto + ………… zł podatku VAT,  
w tym:4 

1) za pozycje oferty 1 - 4 (Centrala NIK), kwotę w wysokości nie przekraczającej ……… zł brutto, 
2) za pozycje oferty 5 - 13 (Centrala NIK), kwotę w wysokości nie przekraczającej ……… zł brutto  
3) za pozycje oferty 14 - 21 (Centrala NIK), kwotę w wysokości nie przekraczającej ……… zł brutto  
4) za pozycje oferty 22 - 41 (Ośrodek Szkoleniowy NIK w Goławicach Drugich), kwotę w wysokości 

nie przekraczającej ……… zł brutto. 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy w niej określone  

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu (dostawy), ubezpieczenia, 
rozładowania i wniesienia do lokalizacji, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy.  

3. Zamawiający dokona zapłaty Wynagrodzenia przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na 
fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  
z podpisanym przez Strony odpowiednim protokołem odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy oraz 
podpisanym przez Strony odpowiednim protokołem odbioru jakościowego, o którym mowa w § 3 ust. 5 
Umowy. 

                                                 
3 niepotrzebne skreślić, w zależności od części 
4 niepotrzebne skreślić, w zależności od części 
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4. Faktury za wykonany przedmiot Umowy należy wystawiać w następujący sposób: 
Zgodnie z § 6 ust. 1. pkt. 1) lub 2) lub 3) lub 4)5 
Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
NIP 526-10-58-627 

5. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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 oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.). 

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy, pod 
rygorem nieważności, na osobę trzecią.  

 
Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

§ 7. 
1. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy lub danej dostawy, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% kwoty odpowiednio 
Wynagrodzenia lub wynagrodzenia za daną dostawę, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 
Umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub jego części przekroczy 5 (słownie: pięć ) dni, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy lub jej części, w terminie 5 dni, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% odpowiednio Wynagrodzenia lub części 
Wynagrodzenia za daną dostawę. 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 
gwarancyjnych, objętych Umową. Kary umowne za takie opóźnienia będą naliczane w wysokości 0,5% 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu, określonego w § 4 ust. 3 
Umowy. Kara nie będzie naliczana w przypadku zwrotu wartości za reklamowany element przedmiotu 
Umowy, jeżeli zwrot nastąpi w terminie 30 dni od zgłoszenia reklamacji. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż wskazane w ust. 
2, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% 
Wynagrodzenia.  

5. Za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) za każdy ujawniony przez Zamawiającego 
taki przypadek. 

6. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości poniesionej szkody. 

7. Oprócz przypadków opisanych w ust. 2 Umowy Zamawiający może od Umowy odstąpić, gdy: 
1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności; 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, w terminie do 15 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, 
ale nie później niż do dnia zakończenia realizacji Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać 
uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie. 

9. Zamawiający ma prawo potrącić z należności Wykonawcy wskazanej na fakturze  kwotę naliczanych kar 
umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 
 
 

                                                 
5 niepotrzebne skreślić, w zależności od części 
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Poufność informacji 
§ 8. 

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. 

 
Przetwarzanie danych osobowych 

§ 9. 
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem 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 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. 

 
Zmiana Umowy 

§ 10. 
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej. 
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Postanowienia końcowe 
§ 11. 

1. W trakcie realizacji 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 Umowy, a będące następstwem 
nieprzestrzegania ww. przepisów. 

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

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 
poz.1740). 

4. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, 
za wyłączeniem dni  przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1290), 

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

6. Integralną część Umowy stanowi załącznik: oferta Wykonawcy z dnia ……………. 2021 r. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 


