
UMOWA nr BGO-BGT.2302.090.2022 
 

w dniu .............................................2022 r.  w Warszawie, pomiędzy: 
 
 
Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, adres do 
korespondencji: 00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa P-14, nr NIP: 526 105 86 27, nr REGON: 000000052, 
zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM” lub „NIK”, reprezentowanym przez: 

Pana: Kamila Wójcika – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego NIK,  

 
a  
 

 

……………………………………………….. 

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”, 

 

zwanymi dalej „STRONAMI” 
 

 

z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 ze zm.), ponieważ wartość umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta mowa, 
dalej jako „Umowa” o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa: bukietów, wiązanek, dekoracji w pojemniku, wieńców z 

szarfami, sztucznych dekoracji, stroików świątecznych, kwiatów doniczkowych, zwanych dalej 
„kompozycjami” oraz usługa ubrania choinek w 2023 r. oraz w 2024 r. (ozdoby choinkowe zapewni 
Zamawiający) na potrzeby Najwyższej Izby Kontroli. 

2. Bukiety, wiązanki, dekoracje w pojemniku oraz wieńce z szarfami będą wykonane przy użyciu następujących 
gatunków kwiatów róża, anturium, goździk, strelicja, storczyk tajlandzki, storczyk duży, amarylis, gerbera, 
chryzantema, lilia, margaretka, eustoma, frezja, protea, czosnek ozdobny, santini. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
Termin realizacji przedmiotu Umowy: od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. albo  do wyczerpania 
kwoty brutto będącej wartością Umowy, w zależności od tego, która z przesłanek wystąpi wcześniej. 
 

§ 3. 
Sposób realizacji Umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy. 
2. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego na osobę trzecią lub podmiot trzeci jest nieważne. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zamówienia na kompozycję lub ubranie choinki (dalej jako 

„Zamówienia”) składane telefonicznie pod numerem tel…………………. lub adresem e-mail: 
……………………………………… 

4. Strony ustalają, że dostawy może nastąpić również w późnych godzinach wieczornych przez cały tydzień, 
wliczając dni świąteczne i niedziele. 



5. W składanych Zamówieniach Zamawiający każdorazowo określi odpowiednio rodzaj zamawianych 
kompozycji, termin .ich dostarczenia oraz adres, pod który należy dostarczyć kompozycje lub termin realizacji 
usługi ubrania choinki. 

6. Wykonawca dostarczać będzie zamawiane kompozycje do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany przez 
Zamawiającego adres na swój koszt i na określony dzień i godzinę. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji pilnych Zamówień z dostawą do wskazanego przez 
Zamawiającego miejsca w ciągu 1 godziny od zgłoszenia Zamówienia. 

 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania  Umowy informacje,  

w szczególności wskaże dokładnie miejsce przeznaczone na wykonanie przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, dbając zarówno  

o jakość i świeżość kwiatów, jak i estetykę wykonania kompozycji, a także za terminowość wykonania 
Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt, następnego dnia roboczego licząc od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego (email), kwiatów lub dodatków użytych w dostarczonych dekoracjach 
(poz.1, 9, 10 formularza cenowego, stanowiącego załącznik do oferty), stroikach świątecznych (poz. 11 
formularza cenowego, stanowiącego załącznik do oferty), w przypadku gdy kwiaty lub dodatki stracą swoją 
świeżość do 3 dni od dnia odbioru w przypadku dekoracji oraz do 10 dni od dnia odbioru w przypadku 
stroików świątecznych.  

4. Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy użyte do przygotowania dekoracji, stroików pojemniki ceramiczne. 
Termin zwrotu będzie określał Zamawiający. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 
kwoty netto ……….. zł + należny  podatek VAT tj. brutto ………… zł. 

2. Ceny jednostkowe poszczególnych kompozycji określa oferta Wykonawcy. 
3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo do niewykorzystania do 31.12.2024 r. limitu 

wynagrodzenia określonego w ust. 1, a Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego 
jakiekolwiek roszczenia czy odszkodowania z tego tytułu.  

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy. 
5. Wykonawca wystawiać będzie faktury w następujący sposób: 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 ul. Filtrowa 57 
 02-056 Warszawa 
 NIP: 526-10-58-627 
 REGON: 000000052 

 raz w miesiącu z dołu, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
8. Wraz z fakturami, o których mowa w ust. 5, Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu zestawienie 

zrealizowanych dostaw lub wykonanych usług. 
9. Zobowiązania Wykonawcy będą uznane za wykonane z chwilą dostarczenia kompozycji, wykonania usługi i 

potwierdzenia odbioru. 
10. Wynagrodzenie za wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń dostawy lub usługi płatne będzie w terminie do 21 dni 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
11. Zmawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności na rachunek bankowy Wykonawcy (numer 

rachunku bankowego i nazwa banku) …………….. 
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 11 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 nieprowadzącej działalności gospodarczej).  

13. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
14. 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 poz. 1666 ze zm.). 

 
§ 6 

Osoby upoważnione 
 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy oraz upoważnioną do kontaktów  
z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie Pan Tomasz Katana, e-mail: tomasz.katana@nik.gov.pl 
tel: (22) 444-54-38 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy oraz upoważnioną do kontaktów  
z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie ……………………., nr tel……………., e-mail: ………. 

3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie osób lub danych do 
kontaktów określonych  Umowie. 

4. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy. 
 

§ 7 
Kary umowne 

 
1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu we wskazane miejsce kompozycji, wykonania usługi ubrania choinki 

lub w dokonaniu wymiany, o której mowa w § 4 ust. 3), Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 
umowną w wysokości 15% wartości odpowiednio realizowanej dostawy kompozycji, usługi ubrania choinki 
albo dokonywanej wymiany. 

2. W przypadku dostarczenia kompozycji niezgodnego z Zamówieniem lub nie prezentującego wysokich 
walorów estetycznych (np. kwiaty lub dodatki będą nieświeże, ozdoby niepasujące do całości)  Zamawiający 
ma prawo jednorazowo do zwrotu dostarczonej kompozycji i zakupienia kompozycji  w dowolnej kwiaciarni na 
koszt Wykonawcy w kwocie wynikającej z cen rynkowych z dnia zakupu.  

3. Za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 9, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 
karę umowną w wysokości 500 zł za każdy taki ujawniony przypadek. 

4. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 
Umowy  

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez 
uprzedniego wezwania do zapłaty. W przypadku braku możliwości potrącenia, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zapłaty wyznaczając 14-dniowy termin zapłaty od dnia doręczenia wezwania.  
 

 

§ 8 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1) w przypadku trzykrotnego opóźnienia w realizacji dostawy lub wymiany o której mowa w § 4 ust. 3); 
2) w przypadku trzykrotnego, innego niż w pkt 1, niezachowania należytej staranności wykonanej dostawy 
przez Wykonawcę; 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

mailto:tomasz.katana@nik.gov.pl


2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 
Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą 
doręczenia drugiej stronie. 

3.  Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań. 

 

§ 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 nienależytego wykonania Umowy, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak 
i po jej wygaśnięciu. 

 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. 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. 



2. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, za 
wyłączeniem 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). 

3. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. 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 XII 
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 14 RODO oraz określone w pkt XII zapytania ofertowego. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z dnia ………….. 
2) Załącznik nr 2 – załącznik do Formularza oferty „Formularz cenowy”. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 


