ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR
UMOWY NR BOE-BOF.261.64.2022
zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 13, zwana dalej „umową”.
Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, adres do korespondencji:
00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa P-14, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
Pana Jarosława Melnarowicza – p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego,
a
…………………………………………….……………………….., zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),
ponieważ wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta Umowa o następującej treści:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa składników umundurowania zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia ………………………………….. 2022 r., która stanowi załącznik nr 1 do umowy.
W ramach wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pobrania miary
od wskazanych przez Zamawiającego pracowników, celem ustalenia rozmiarów niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przymiarek szytych na miarę składników umundurowania oraz
do dokonania ewentualnych poprawek.
Przedmiot umowy winien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1683).
Sposób realizacji przedmiotu umowy
§2
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie ze sztuką krawiecką, przez co
należy rozumieć: trwałość, estetykę, odpowiednie dopasowanie składników umundurowania do sylwetki.
Użyte dodatki muszą charakteryzować się trwałością i niezawodnością.
Termin pobrania miary oraz wykonania przymiarek ustalany będzie przez Wykonawcę i Zamawiającego
telefonicznie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed
planowaną wizytą przedstawiciela Wykonawcy.
Miejscem pobrania miar oraz wykonania przymiarek będzie siedziba Zamawiającego (adres: Warszawa
(02–056), ul. Filtrowa 57).

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia całości przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego w terminie do 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość przedmiotu umowy w formie jednorazowej dostawy w danym
dniu roboczym, w godzinach od 10.00 do 14.00.
3. Wykonawca najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą przedmiotu umowy, poinformuje
Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej o godzinie dostarczenia
przedmiotu umowy.
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4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy, aż do chwili dokonania
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
5. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 5 dni roboczych
po stwierdzeniu, iż składniki umundurowania są dopasowane do sylwetki.
6. W przypadku stwierdzenia w braków ilościowych w przedmiocie umowy lub wad w składnikach przedmiotu
umowy, w szczególności wykonanie w sposób uniemożliwiający dopasowanie do sylwetki użytkownika lub
niezgodności z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca dokona uzupełnienia przedmiotu umowy lub
wymieni wadliwe składniki przedmiotu umowy na wolne od wad, na własny koszt w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
7. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół odbioru przedmiotu umowy bez uwag podpisany co najmniej przez
Zamawiającego.
Gwarancja
§4
1. Wykonawca na dostarczone składniki umundurowania udzieli 24 miesięcznej gwarancji, licząc od podpisania
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad fizycznych, w terminie
nieprzekraczającym 21 dni licząc od dnia ich zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad
w składnikach umundurowania, ponosi Wykonawca.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu
przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem że
bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7
umowy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Wynagrodzenie i zasady dokonywania płatności
§5
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nie przekraczające kwoty …………………….. złotych
(słownie: ………………………………………………) brutto, tj. ……………………………… złotych (słownie:
……………………………………………………………) netto, plus …………………………………. złotych VAT
(słownie: …………………………………………………….).
Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty pobrania miary, przymiarek, dojazdu, transportu,
rozładowania i wniesienia przedmiotu umowy.
Ceny podane w załączniku do umowy będą obowiązywały do czasu zrealizowania ostatniej dostawy i nie
będą przedmiotem negocjacji.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy.
Zapłata za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie
21 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych, o których mowa w § 6 z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty wyznaczając 14-dniowy termin zapłaty od dnia doręczenia
wezwania.
Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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. 2020 poz. 1666, ze zm.).
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada nadany przez Urząd
Skarbowy numer NIP oraz REGON.
Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627
REGON: 000000052
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11. Fakturę VAT należy dostarczyć na następujący adres: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056
Warszawa - sekretariat Biura Organizacyjnego.
12. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na
rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………… .
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 12 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).
Kary umowne
§6
1. Zamawiający naliczy kary umowne w następujących przypadkach:
1) za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
2) za każdy dzień zwłoki w realizacji usług gwarancyjnych, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
3) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20%
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
4) za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy taki przypadek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych.

1.

2.

3.

4.

5.

Poufność informacji
§7
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”.
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.
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.
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.
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
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6.

7.
8.

w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie
Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
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.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca
bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
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.

Klauzula informacyjna
§8
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w Załączniku
nr 2 do umowy 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 14 RODO oraz określone w Załączniku nr 2 do umowy.

1.

2.
3.
4.

Odstąpienie od umowy
§9
Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w całości lub w części, jeżeli:
1) Wykonawca nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy;
2) Wykonawca trzykrotnie dostarczył przedmiot umowy albo jego składnik w taki sposób, że nie nadaje się
on, zgodnie z § 3 ust. 6 umowy, do użytkowania.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji
o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.
Oświadczenie o wypowiedzeniu oraz oświadczenie o odstąpieniu powinny zawierać uzasadnienie i mieć
formę pisemną pod rygorem nieważności.
W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy na podstawie ust. 1, Zamawiający nie traci
uprawnienia do naliczenia i egzekwowania kar umownych należnych na podstawie niniejszej umowy.

Przelew wierzytelności
§ 10.
Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu umowy, na zasadach określonych przepisami
Kodeksu cywilnego, jest dopuszczalny za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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Udział podwykonawców
§ 11.
następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom:
- …………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………..

1W

1.

2Wykonawca

2.

wykona przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmieniać ww. podwykonawców / wprowadzać ww.
podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy,
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa
poza zakres wskazany w ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w ofercie bez
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub
zaniechania własne.
Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu.
W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
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.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Osoby do kontaktu
§ 12
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:
1) ze strony Wykonawcy – ……………………………………., tel. ……………………………………,
2) ze strony Zamawiającego – ………………………………………, tel. ……………………………………….,
tel. kom. …………………………………..
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych danych oraz
adresów korespondencyjnych, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres
i dwukrotnie awizowanej przez pocztę za skutecznie doręczoną.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie odbywać się poprzez
pisemne zgłoszenie i nie stanowi zamiany umowy.
Postanowienia końcowe
§ 13
Ilekroć w umowie lub załączniku do niej 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 art.
1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1920).
Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy podane w
komparycji Umowy. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem, za datę wniesienia jej do
adresata, uznaje się datę nadania w placówce pocztowej albo u kuriera
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.

1
2

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
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4.
5.
6.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Właściwym do rozstrzygnięcia sporu wynikającego z umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
Załączniki
§ 14

Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………….. 2022 r.,
2) Załącznik nr 2 – Informacja RODO.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………………….

………………………………………..
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Załącznik nr 2 do Umowy
Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane w związku
ze składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych
osobowych, w związku z art. 14 RODO:
1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych administratorem tych danych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02056 Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z
art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w
celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego,
zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji
umowy.
4. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi
danych jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu udziału Wykonawcy w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie
oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy
- np. imię i nazwisko.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania
i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została
wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów
wynikający z przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących
oraz do sprostowania tych danych.
9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21
RODO.
10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, w przypadkach określonych w art. 20 RODO, mają prawo do
przenoszenia danych osobowych.
12. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
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