Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY Nr BGO-BGI.2232.211.2022
W dniu ……………………………….. 2022 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli, z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, zwaną dalej:
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pana Kamila Wójcika – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej: „Wykonawcą”,
reprezentowana przez:
………………………………….. - ……………………………………...,
dalej jako „Strona” lub „Strony”.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa i montaż nowych drzwi
wejściowych do budynku Delegatury NIK w Kielcach” 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, dalej jako „Umowa”:
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest „Dostawa i montaż nowych drzwi wejściowych do budynku Delegatury NIK w Kielcach”
(zwanych dalej „drzwiami") zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
2. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac jest taki, jak określono go 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.
§ 2. Terminy wykonania przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 90 dni od podpisania umowy, ale nie później niż do dnia
15.12.2022 r.
2. Montaż drzwi musi zakończyć się w terminie do 7 dni od dnia jego rozpoczęcia.
3. Wykonawca poinformuje pisemnie lub mailem o planowanym terminie realizacji przedmiotu Umowy z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bgo@nik.gov.pl i lki@nik.gov.pl.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:30 w budynku Delegatury NIK
w Kielcach, ul. Kościuszki 6.
5. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru drzwi zostaną stwierdzone wady Zamawiający jest uprawniony do
odmowy przyjęcia drzwi, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania drzwi wolnych od wad
w terminie do 30 dni roboczych.
6. Za datę realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez
uwag.
§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu Umowy i nie zgłasza do nich uwag
oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tymi założeniami.
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 i normami, treścią Umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach w wykonaniu Umowy oraz
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 po montażu drzwi zobowiązany jest do przywrócenia porządku zastanego przed montażem,
a w szczególności do usunięcia zanieczyszczeń pomieszczeń spowodowanych montażem.
5. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie.
§ 4. Wynagrodzenie
1. Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości
nieprzekraczającej ……………………. złotych netto, tj. …………………….złotych brutto.
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, obok wynagrodzenia mieszczą się wszelkie koszty (w tym koszty
wyprodukowania, transportu i montażu drzwi), opłaty, podatki i inne wydatki związane z wykonaniem przedmiotu
Umowy.
3. Cena podana w ofercie obowiązuje do czasu zrealizowania przedmiotu Umowy i nie będzie przedmiotem
negocjacji.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół odbioru o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej
fakturze VAT w terminie 21 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem, o którym
mowa w § 2 ust. 6 Umowy.
6. Za dzień zapłaty Strony zgodnie przyjmują dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca winien wystawić fakturę w następujący sposób:
Najwyższa Izba Kontroli,
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa,
NIP: 526-10-58-27
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
o których mowa 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 r. poz. 1666, ze
zm.).
9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy, na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
10. Zamawiający dokona należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek bankowy
Wykonawcy nr …………………………………………..
11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 10 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).
§ 5. Kary umowne i odstąpienie od Umowy
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna
w wysokości 0,5 % kwoty brutto o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od
upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 albo ust. 2 Umowy. W przypadku opóźnienia o więcej niż 14 dni
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy i naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt.
3, niezależnie od kar umownych za opóźnienie,
2) za opóźnienie w terminach realizacji usług gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
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3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa
w § 4 ust. 1 Umowy,
4) za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek ujawnienia zasad poufności.
W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo żądać
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie nałożonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Umowie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy (w całości lub części - w zależności od wyboru Zamawiającego), także
gdy:
1) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i pomimo wezwania go
przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie,
należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji
o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, ale nie później niż do dnia zakończenia realizacji
Umowy.
W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji prac
na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt
Wykonawcy.
§ 6. Usługi gwarancyjne

1. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone i zmontowane drzwi są wolne od wad i wykonane z materiałów
dopuszczonych do obrotu, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat
zgodności z PN lub aprobatą techniczną a wykonane prace montażowe będą zgodne z odpowiednimi instrukcjami
i normami techniczno-eksploatacyjnymi.
2. Na dostarczone drzwi oraz ich montaż Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji.
3. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 2 ust. 6 Umowy.
4. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W tym celu Wykonawca winien
zgłosić się do miejsca użytkowania drzwi.
5. W przypadku niemożności wykonania czynności gwarancyjnych w miejscu użytkowania drzwi, Wykonawca
zabierze je ze sobą za pokwitowaniem i po usunięciu wad dostarczy z powrotem do miejsca ich użytkowania.
Koszty transportu ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca ma obowiązek wykonać naprawę gwarancyjną w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego.
7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich
usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
8. Jeżeli naprawa będzie trwała dłużej niż dwa tygodnie lub będzie miała miejsce więcej niż 2 razy w okresie gwarancji,
Zamawiającemu przysługuje wymiana naprawianych drzwi na nowe takie same lub równoważne.
§ 7. Osoby upoważnione
1. Osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z realizacją Umowy, w szczególności podpisania protokołu,
o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, są:
1)
ze strony Zamawiającego:
Arkadiusz Mrówczyński, tel.; 22 444 58 01,
e-mail: arkadiusz.mrowczynski@nik.gov.pl
Michał Sendecki, tel.; 41 249 91 13,
e-mail: michal.sendecki@nik.gov.pl
2)
ze strony Wykonawcy:
…………………………, tel.: …………………………, e-mail: …………………………
2. Każda ze Stron może dokonać zmian reprezentujących jej osób, o których mowa w ust. 1. Zmiana następuje na
podstawie zawiadomienia drugiej Strony, pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany Umowy.
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§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy
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.
§ 9. Poufność informacji
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.
§ 10. Siła Wyższa
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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§ 11. Postanowienia końcowe
1. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych, oszczędzania energii
elektrycznej i wody zgodnie z instrukcją która stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
2. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia Umowy jest Wykonawca.
3. 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.) i ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).
4. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Umowy zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w pkt. XIV 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
(Jeżeli dotyczy). 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.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w szczególności Kodeksu
Cywilnego.
7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
8. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) oferta Wykonawcy z dnia ……………….,
2) opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
3) instrukcja segregacji odpadów, oszczędzania energii elektrycznej i wody.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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