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Załącznik nr  2 do Zapytania ofertowego  

 
 

WZÓR UMOWY 
BGO 

 
W dniu ………………………………………………………………. pomiędzy : 
 
Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57 (adres 
korespondencyjny: skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1), reprezentowanym przez: 
Pana  …………………………………..– p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego NIK 
zwanym dalej: „Zamawiającym”, 
 
a  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną(-ym) dalej: „Wykonawcą” 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) z uwagi na jego wartość, tj. poniżej 
130.000 zł została zawarta Umowa o następującej treści: 
 
 
 

Przedmiot Umowy 
§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wody mineralnej w butelkach szklanych do siedziby Zamawiającego (w 
Warszawie, przy ul. Filtrowej 57), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, 
zwaną dalej: „Ofertą”.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zamawianych rodzajów wody w ramach asortymentu, 
w stosunku do liczby wskazanej w Ofercie, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia kwoty określonej w § 4 ust. 1 Umowy  
lub zmniejszenia tej kwoty o więcej niż 10%. 
 

Czas trwania Umowy 
§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia 21.12.2022 r. 
lub wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy – w zależności od tego, które ze zdarzeń 
nastąpi, jako pierwsze. 

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, 
za wyłączeniem przypadających w te dni, dni wolnych od pracy określonych 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.). 

 
Zasady realizacji dostawy 

§ 3. 
1. Dostawy wody mineralnej do siedziby Zamawiającego będą odbywały się sukcesywnie, stosownie  

do potrzeb Zamawiającego, na podstawie złożonego w formie elektronicznej przez Zamawiającego 
zamówienia, zwanego dalej: „zamówieniem”. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia butelek wody mineralnej oraz ich rozładowania w siedzibie 
Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, w godzinach od 7.00 do 
10.00. 

3. Wykonawca najpóźniej na 1 dzień przed każdą planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego 
telefonicznie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej o dokładnym terminie i godzinie danej 
dostawy. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczane butelki wody mineralnej, aż do chwili 
dokonania odbioru danej dostawy przez Zamawiającego. 
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5. W przypadku, gdy dostarczona woda mineralna będzie niezgodna z Ofertą, Wykonawca jest zobowiązany 

odebrać butelki wody mineralnej na własny koszt w terminie 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez 
Zamawiającego o tym fakcie i następnego dnia roboczego dostarczyć Zamawiającemu butelki wody 
mineralnej zgodnie z zamówieniem, wolne od wad i spełniające wymogi określone w Ofercie, bez prawa 
żądania dodatkowych opłat z tego tytułu. Postanowienia ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób dokonywania płatności 

§ 4. 
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę nie większą niż…………………. 

zł netto + …………………zł podatku VAT, tj. ……………………………..zł brutto 
2. Ceny jednej sztuki butelki wody zależnie od rodzaju wody i pojemności butelki określa Oferta. Kwota 

określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich 
opłat i podatków (w tym podatek od towarów i usług), w tym również koszty transportu                
i rozładowania zamówionych butelek wody mineralnej. 

3. Ceny podane w Ofercie będą obowiązywały przez cały czas trwania Umowy i nie będą przedmiotem 
negocjacji. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie                    
i odszkodowanie w związku z niezamówieniem maksymalnej liczy butelek wody mineralnej. 

5. Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie Wykonawcy sukcesywnie, stosownie do wykonanych dostaw. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowane dostawy butelek wody mineralnej do siedziby 

Zamawiającego zostanie ustalone na podstawie iloczynu liczby dostarczonych butelek wody mineralnej, 
oraz cen jednostkowych określonych w Ofercie. 

7. Faktura VAT dotycząca zapłaty za ostatnią dostawę wody, musi zostać dostarczona Zamawiającemu do 
dnia 21 grudnia 2022 r.   

8. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 
do 21 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.  
10. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
11. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze VAT 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). 

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

13. 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.).     

 
Kary umowne 

§ 5. 
1. W razie opóźnienia w realizacji dostawy Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej           

w wysokości  0,5 %  kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 
2. Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od 

zawartej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 15% kwoty brutto,          
o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Wówczas Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone       
w ustępie poprzedzającym.  
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3. Postanowienia ust. 2 dotyczące kary umownej za odstąpienie stosuje się, także w razie odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 1. 
4. Kary umowne będą naliczane po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 
5. Za naruszenie zasad poufności, o których mowa w § 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przypadek. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych. 
7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonej kary umownej z faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, bez wzywania Wykonawcy do jej zapłaty, na co ten ostatni wyraża zgodę. 
8. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust.1 Umowy. 
 

 
Odstąpienie od Umowy 

§ 6. 
1. Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Umowie, przysługuje prawo odstąpienia 

od Umowy –według jego wyboru w całości lub części - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
2) w przypadku trzykrotnego opóźnienia w dostawie; 
3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania go przez 

Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji, 
4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie 

likwidacyjne, złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie wydany nakaz 
zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi 
zawierać podstawę odstąpienia. 

3. Z prawa do odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać nie później niż w ciągu 30 dni od upływu 
terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za te 
dostawy wody, które odebrał zgodnie z Umową. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1, nie traci on uprawnienia do 
naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu. 

 
Osoby do kontaktu 

§ 7. 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 

1) Ze strony Wykonawcy – p. 
……………………………………………………tel……………………………adres e-mail: 
……………………………………………………………..adres pocztowy: 
………………………………………………………………Ze strony Zamawiającego p. Jacek Kalinowski, 
tel. nr 22 444 50 70, adres e-mail: jacek.kalinowski@nik.gov.pl  

2. Zmiana osób i danych określonych w ust. 1 wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej, pod 
rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres i dwukrotnie awizowanej za skutecznie 
doręczoną. 

3. Zmiana osób i danych określonych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy. 
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy podane w 

ust. 1. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem, za datę wniesienia jej do adresata, 
uznaje się datę nadania w placówce pocztowej albo u kuriera. 

 
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”. 
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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. 

 
Ochrona danych osobowych 

§ 9. 
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 XIV zapytania ofertowego. 
 

Siła Wyższa 
§ 10. 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą 
rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani 
zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 5 dni, powiadomi drugą Stronę 
o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
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P.POŻ, BHP i środowisko 

      § 11. 
1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów p.poż. i bhp. 
3. W związku z wdrożonym w NIK systemem zarządzania środowiskowego i wymaganiami Polityki 

środowiskowej NIK przedstawiciele Wykonawcy przebywający w siedzibie Zamawiającego, zobowiązani 
są do segregacji odpadów komunalnych, oszczędzanie energii elektrycznej i wody, zgodnie z instrukcją, 
która stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 12. 

1. 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. 797, ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888, ze zm.). 

2. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Umowy, wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy, na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, 
może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

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

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Załączniki 
§ 13. 

 
Integralną część Umowy stanowią załączniki:  

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

Warszawa ul. Filtrowa 57. 
 
 
 
 

  
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


