
Załącznik Nr 2 do SWZ 
UMOWA (Wzór) 

BGO-BGZ.261.26.2022/….. 

Zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 13 ust. 8, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 
Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57, adres do 
korespondencji: 00-950 Warszawa 1, Skrytka pocztowa P-14, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym 
przez Dyrektora Generalnego NIK …………………………………………………………………………………….……..   
 
a  
.................................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: …............…………………………………………...………… 
 
zwanymi dalej „STRONAMI”. 
 
Niniejsza umowa, zwana dalej „UMOWĄ”, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodów osobowych”, 
przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej „ustawa PZP” i otrzymuje następującą treść: 

 
Przedmiot Umowy 

§ 1 
1. Wykonawca, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zobowiązuje się do sprzedaży, 

dostawy, przeniesienia własności na Zamawiającego i wydania …. szt. fabrycznie nowych samochodów 
osobowych marki .................................................... model ....................................., rok produkcji 2022, 
stanowiących własność Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się samochody odebrać i zapłacić 
Wykonawcy kwotę określoną w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Wyposażenie samochodów, o których mowa w ust. 1, jest zgodne z parametrami określonymi w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Strony uzgodniły, że dostarczone samochody będą posiadały lakier metalic/perłowy koloru……………….. 
4. Wykonawca oświadcza, że samochody posiadają odpowiednią homologację dopuszczającą do ruchu 

drogowego na terytorium Polski. 
 

Oświadczenia Wykonawcy 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy, 
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Umowie i w załączniku nr 2 do Umowy i nie zgłasza 
do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tymi wymaganiami. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień 
podobnego rodzaju, wielkości i wartości do zamówienia stanowiącego przedmiot Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego 
charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i treścią Umowy. 

3. 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. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, oraz w zakresie określonym w pkt. XXVIII 
Specyfikacji Warunków Zamówienia 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 
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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. XXVIII Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

§ 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. 

7. W okresie obowiązywania 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.), przepisy art. 15r ust. 1-10 oraz 15r1 stosuje 

się. 
Realizacja przedmiotu Umowy 

§ 4 
1. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Miejscem przekazania przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego. 

3. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem planowanej dostawy poinformuje Zamawiającego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………………………………………………………. 

o dokładnym terminie dostawy. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczony przedmiot Umowy aż do chwili przyjęcia 

dostawy przez Zamawiającego. 

5. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół 
zdawczo-odbiorczy w 3 egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 

6. Jeżeli przy dostawie przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany 
jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. Usuwanie wad 
lub braków w dodatkowym terminie nie przedłuża terminu realizacji postanowień Umowy, o którym mowa w 
ust. 1. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 

§ 5 

1. Za wykonany przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości ……………… zł 

brutto, zwaną dalej „Wynagrodzeniem”, tj. ………….………... zł netto + ……………..….. zł podatku VAT. 

Cena jednostkowa samochodu wynosi ……………….. zł brutto, tj. …………………… zł netto + …………….. 

zł podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy.  
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym m.in. opłaty, 

takie jak cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy, w tym 
koszty ubezpieczenia i dostawy. 

4. Zamawiający dokona zapłaty Wynagrodzenia jednorazowo przelewem na konto Wykonawcy o nr 
……………………………………………………………………………………………………..…… w terminie do 
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21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego stosownej faktury VAT wraz z załączonym protokołem 
zdawczo-odbiorczym. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

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

7. 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). 

8. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 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 poz. 1666), przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych. 

 
Gwarancja Jakości 

§ 6 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane samochody są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

wolne od wad, w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto 
spełniają warunki, o których mowa w szczególności w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 
samochodów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory ubytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z ich 
wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie naprawy będą realizowane 
przez autoryzowany serwis producenta.  

3. Wykonawca oświadcza, że na dostarczone samochody udziela następującej gwarancji: 
1) mechanicznej bez limitu kilometrów na …………………………..; 
2) na powłokę lakierniczą na …………………….............................; 
3) na perforację blach nadwozia na ………………………………..... 

4. Wykonawca w dniu odbioru samochodów przekaże Zamawiającemu ich kompletną dokumentację, w tym 
książkę gwarancyjną na każdy samochód, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego, świadectwo 
homologacji samochodu, „Kartę pojazdu”, instrukcję obsługi w jęz. polskim oraz minimum dwa komplety 
kluczyków. 

5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołów zdawczo-
odbiorczych. 

6. Niezależnie od uprawnień z gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnieni z rękojmi za wady 
zgodnie z kodeksem cywilnym. 

 
Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

§ 7 
1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary 

umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a gdy zwłoka przekroczy 15 
dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania terminu 
dodatkowego i naliczenia kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia. W przypadku odstąpienia od 
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Umowy Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę. Zwłoka będzie liczona w 
stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Za zwłokę w realizacji usług gwarancyjnych, o których mowa w § 6 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku 
do terminu każdorazowo ustalonego przez Strony. 

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

4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
5. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy innego niż wynikający z oferty 

Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w Umowie, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy taki stwierdzony przypadek. 

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 2021 r. poz. 2095 ze zm.). 

7. Maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 100%  całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

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.  

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 musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą 
doręczenia drugiej Stronie. 

10. Kary umowne przysługują bez konieczności wykazywania poniesionej szkody. 
 

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. 
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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. 
 

Zmiany postanowień Umowy 
§ 9 

1. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 
Umowy w następujących przypadkach: 
1) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach 
niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą 
być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do wprowadzonych zmian przepisów prawa; 

2) zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej części (o czas trwania przeszkód) w wyniku 
konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz; 

3) zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych jej części (o czas trwania przeszkód) w związku 
z zaistnieniem siły wyższej rozumianej jako 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. 

2. Poza wskazanym w ust. 1 zakresem zmian Umowy, zakres zmian, w przypadku wystąpienia przesłanek 
opisanych w ust.1 dotyczyć może także: 
1) terminu realizacji Umowy lub poszczególnych części jej Przedmiotu, przy czym termin końcowy 

realizacji Umowy może być wydłużony maksymalnie o 3 miesiące; 
2) wynagrodzenia Wykonawcy przy czym wynagrodzenie może zostać zwiększone maksymalnie o 10% 

w stosunku do pierwotnie określonego Umową; 
3) zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy poprzez dodanie nowego zakresu rzeczowego 

niezmieniającego charakteru pierwotnie określonej Umowy, o ile wartość wszystkich dodatkowych 
zadań nie przekroczy 10% Wynagrodzenia pierwotnie określonego Umową; 

4) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia powodującego do 10% zmniejszenia 
wartości Wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

 
Udział podwykonawców 

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

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

- ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. 2 Wykonawca wykona Przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców. 
3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub 

zaniechania własne. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
5. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu. 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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6. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy realizującego Przedmiot 
Umowy Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą lub wprowadzeniem nowego podwykonawcy złożyć 
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, zawierający w 
szczególności dane podwykonawcy, zakres Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy. Zamawiający 
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku wyrazi zgodę, sprzeciwi się wprowadzeniu 
zaproponowanego podwykonawcy lub zażąda dodatkowych informacji o podwykonawcy. 

 
Przelew wierzytelności 

§ 11 
Przelew wierzytelności z tytułu Umowy, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

 

Polityka środowiskowa NIK 
§ 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 2022 r. poz. 699, ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1297). 

2. 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. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 13 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Osoby wyznaczone do koordynacji wykonania Umowy: 

− ze strony Zmawiającego …………….………., tel. ...................., mail: …………………….………..…. 

− ze strony Wykonawcy ……………………, tel. ......................., mail: ………………………………...…. 
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 odbywać będzie się w formie pisemnego powiadomienia Strony i nie 

stanowi zmiany Umowy. 
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy podane w 

ust. 2. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem, za datę wniesienia jej do adresata 
uznaje się datę nadania w placówce pocztowej albo u kuriera. 

5. 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. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
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7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie, w szczególności przepisy: 
1) ustawy PZP oraz 
2) Kodeksu cywilnego. 

8. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 
9. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) nr 1 – oferta Wykonawcy z dnia ……………… , 
2) nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),  
3) nr 3 – instrukcja dotycząca segregacji odpadów, oszczędzania energii elektrycznej i wody. 

 

 

 

……………………….       ……………………… 

     Zamawiający              Wykonawca 

 


