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Wzór Umowy nr BGO-BGZ.2302.078.2021 

 
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.: „Wykonanie usługi 
przeglądów defibrylatorów i wymiana ich podzespołów w delegaturach NIK”, przeprowadzonego z wyłączeniem 
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 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 wykonanie usługi przeglądów defibrylatorów Saver One i wymiana ich 
podzespołów, w delegaturach NIK, zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Zakres świadczonej przez Wykonawcę usługi 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.  
 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu Umowy 
§ 2. 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi przedmiotu Umowy na bieżąco wg zgłoszeń od 

poszczególnych Delegatur NIK w terminie do 10 ni od dnia otrzymania zgłoszenia.  
3. Wykaz Delegatur objętych przedmiotem Umowy: 

 
Delegatura Adres Usługa 

Białystok 
ul. Akademicka 4 

przegląd 
15-267 Białystok 

Bydgoszcz 
ul. Wały Jagiellońskie 12 

przegląd + elektrody + bateria 
85-950 Bydgoszcz 

Katowice 
ul. Powstańców 29 

przegląd + elektrody 
40-039 Katowice 

Kielce 
ul. Kościuszki 6 

przegląd + elektrody + bateria 
25-310 Kielce 

Kraków ul. Łobzowska 67 przegląd + elektrody + bateria 
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30-038 Kraków 

Łódź 
ul. Kilińskiego 210 

przegląd + elektrody 
93-106 Łódź 

Olsztyn 
ul. Artyleryjska 3e 

przegląd 
10-950 Olsztyn 

Opole 
ul. Krakowska 28 

przegląd 
45-075 Opole 

Poznań 
ul. Dożynkowa 9H 

przegląd 
61-662 Poznań 

Rzeszów 
ul. Kraszewskiego 8 

przegląd + elektrody + bateria 
35-016 Rzeszów 

Szczecin 
ul. Jacka Odrowąża 1 

przegląd + elektrody + bateria 
71-420 Szczecin 

Wrocław 
ul. Józefa Piłsudskiego 15/17 

przegląd + elektrody + bateria 
50-044 Wrocław 

Zielona 
Góra 

ul. Podgórna 9a 
przegląd + elektrody + bateria 

65-213 Zielona Góra 
 

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie transportu z i do delegatur zgodnie z lokalizacjami, o których 
mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed terminem zwrotu urządzeń po przeglądzie lub wymiany ich 
podzespołów, poinformuje osoby wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz telefonicznie. 

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

 
Odbiór jakościowy 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania protokołu z kontroli jakościowej dla każdego urządzenia po 

wykonanej usłudze przeglądu oraz wymianie podzespołów (jeśli taka wymiana była zlecona), co przy 
pozytywnym wyniku kontroli, będzie poświadczeniem technicznej sprawności urządzenia i gotowości do 
jego użycia.    

2. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zaakceptuje protokół z kontroli jakościowej albo zgłosi 
zastrzeżenia do wykonanej usługi. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Zamawiający wyznaczy termin 
Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w przedmiocie Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcie stwierdzony wad lub nieprawidłowości w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
Reklamacja i gwarancja 

§ 4. 
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wymienione podzespoły i elementy. Okres gwarancji na wykonany 

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

2. W przypadku stwierdzenia wady w urządzeniu lub 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. 

3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu urządzenie lub element przedmiotu Umowy wolny 
od wad i spełniający wymogi określone w załączniku nr 1, 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. 
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4. Jeżeli Wykonawca opóźni się z usunięciem wady o co najmniej 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w 
ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do wykonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki poniesione na naprawę lub wymianę w terminie 7 
dni od dnia przedstawienia odpowiedniego żądania. 

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 
Osoby odpowiedzialne 

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

1) ze strony Zamawiającego w Centrali NIK – p. Tomasz Katana, tel. 728 399 590, adres e-mail: 
Tomasz.Katana@nik.gov.pl   

2) 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.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy w niej określone z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu (dostawy), ubezpieczenia. 

3. Zamawiający dokona zapłaty Wynagrodzenia oddzielnie dla każdej realizacji przedmiotu umowy w danej 
lokalizacji, przelewem na konto bankowe Wykonawcy o numerze .............................................  
w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą 
wystawienia faktury dla danej lokalizacji jest zaakceptowany przez Zamawiającego protokół z kontroli 
jakości, o którym mowa w § 3. 

4. Faktury za wykonany przedmiot Umowy należy wystawiać w następujący sposób: 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
NIP 526-10-58-627 
 
Faktura powinna zawierać opis której Delegatury dotyczy oraz jakie czynności były przedmiotem realizacji 
 

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.  

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 3 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 wstrzyma płatność 
do chwili wpisania rachunku do Wykazu, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie 
dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). 

9. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy, pod 
rygorem nieważności, na osobę trzecią. 
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Kary umowne i odstąpienie od Umowy 
§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 
1) w razie opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 

Umowy – w wysokości 0,5% należnego wynagrodzenia za daną realizację, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) w razie opóźnienia w realizacji usług gwarancyjnych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 
Umowy – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż wskazane w 
ust. 2 – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

4) za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 8 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy 
taki przypadek. 

2. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub jego części przekroczy 5 dni, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od zawartej Umowy lub jej części, w terminie 10 dni, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 
kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. W tym 
przypadku, Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1 pkt 1. 

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

4. Oprócz przypadków opisanych w ust. 2 Umowy Zamawiający może od Umowy odstąpić, gdy: 
1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności; 
2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot Umowy; 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

5. 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. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić z należności Wykonawcy wskazanej na fakturze  kwotę naliczanych kar 
umownych, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

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 
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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. 

 
COVID - 19 

§ 10. 
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:  
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) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do 
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  

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

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, 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 1-4, 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.  
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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. 

 
Zmiana Umowy 

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

 
Postanowienia końcowe 

§ 12. 
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 ze zm.). 

4. W związku z wdrożonym w NIK systemem zarządzania środowiskowego i wymaganiami Polityki 
środowiskowej NIK, osoby realizujące przedmiot Umowy zobowiązanie są do segregacji odpadów 
komunalnych, oszczędzania energii elektrycznej i wody zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 2 do 
Umowy. 

5. 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. 1920, ze zm.). 

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

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………. 2021 r. 
2) Instrukcja segregacji odpadów komunalnych, oszczędzania energii elektrycznej i wody. 

 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 


