
 

Część II SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowa (IPU) 
 
w dniu ......................2019 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Warszawie, ul. 
Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559, REGON: 142137128, reprezentowanym 
przez: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………, 

2. …………………………………………………………………………………………………………………, 
 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Kupującym”, 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………….. wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem ……………………………………., NIP: ……………………….., REGON: 
……………………………..., reprezentowana przez: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
zwana w dalszej części „Sprzedającym” lub „Wykonawcą”, 
 
Kupujący i Sprzedający w niniejszej Umowie zwani są łącznie „Stronami”, zawierają umowę 
o następującej treści: 
 
 
Słownik pojęć. 

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1. Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę zawartą pomiędzy Kupującym 

a Sprzedającym, wraz ze wszystkimi Załącznikami i zmianami . 

2. Urządzenia – należy przez to rozumieć urządzenia zapewniające dostęp do sieci WiFi oraz 

przełączniki zarządzalne sieci LAN. Urządzenia opisane są w Załączniku 1. 

3. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na warunkach określonych w Umowie Kupujący zamawia, a Sprzedający przyjmuje do 

wykonania zamówienie polegające na realizacji przedmiotu umowy, na który składają się: 
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1) Dostawa  Urządzeń. 

2) Instalacja i konfiguracja Urządzeń. 

3) Przeszkolenia z administracji całej infrastruktury WiFi oraz poszczególnych Urządzeń. 

2. Dokładny opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 1. 

3. Sprzedający oświadcza, że: 

1) Urządzenia, w tym wszystkie ich komponenty wraz z podzespołami, które zostaną 

dostarczone Kupującemu będą fabrycznie nowe, nieużywane, nienaprawiane 

i nieregenerowane; 

2) wszystkie dostarczone Urządzenia będą sprawne, pozbawione wad prawnych i fizycznych 

oraz złożone (tzn. bez konieczności otwierania obudowy i montażu podzespołów). 

§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy i odbiory. 

1. Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, tj. dostawy Urządzeń, 

przeprowadzenia instalacji i konfiguracji oraz przeszkolenia, w terminie …. (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) dni roboczych od daty zawarcia Umowy.  

2. Sprzedający dostarczy Urządzenia na własny koszt i ryzyko na adres siedziby Kupującego, tj. ul. 

Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.  

3. Zrealizowanie przedmiotu umowy, Sprzedający potwierdzi poprzez przekazanie Kupującemu 

protokołu przekazania przedmiotu umowy.  

4. W terminie do 10 dni roboczych od otrzymania protokołu przekazania przedmiotu umowy, 

Kupujący dokona odbioru.  

5. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu poprawności i kompletności realizacji przedmiotu 

umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Kupujący 

powiadomi Sprzedającego o nieprawidłowościach, celem ich wyeliminowania.  

7. Stwierdzone nieprawidłowości zostaną wyeliminowane w terminie 5 dni roboczych od 

powiadomienia o nieprawidłowościach. 

8. Kupujący podpisze, bez zastrzeżeń, Protokół Odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot 

umowy zostanie zrealizowany zgodne z wymogami opisanymi w Załączniku nr 1. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący 

uciążliwość prac dla Zamawiającego.  

§ 3 

Wynagrodzenie i płatności. 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1-3, Kupujący zapłaci, na 

rzecz Sprzedającego, kwotę wynagrodzenia w wysokości …………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………… …) w tym podatek VAT w stawce 23%. 

2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompleksową realizację 

przedmiotu umowy w tym: wartości kompletnych Urządzeń, dostawy, instalacji, konfiguracji, 

przeszkolenia, gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz podatków i opłat przewidzianych Umową 

oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, w ciągu 21 dni kalendarzowych 

licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w tym 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem platformy, o której 

mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym. Faktura za zrealizowane zamówienie zostanie dostarczona Kupującemu po 

podpisaniu przez Kupującego, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru zamówienia. 

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 

……………………………………………………….. 

5. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli w ostatnim dniu terminu płatności zostanie 

obciążony rachunek Kupującego. 

6. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie  

21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

7. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 

Sprzedającego podpisze i przekaże Kupującemu informację dotyczącą zmiany wraz ze 
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wskazaniem nowego numeru rachunku. Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany 

Umowy i może być dokonywana w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia. 

8. Sprzedający nie może, bez zgody Kupującego, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy 

na osoby trzecie. Zgoda ta musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 4 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 lub 7, Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia 

(o którym mowa w § 3 ust. 1) , za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, lecz nie więcej niż 

25% tego wynagrodzenia. 

2. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 10 dni roboczych, Kupujący ma prawo 

odstąpić lub wypowiedzieć Umowę (bez okresu wypowiedzenia), z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego. 

3. W przypadku niedotrzymania jakichkolwiek terminów wynikających z warunków gwarancji, 

Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia (o którym mowa w § 3 ust. 1), 

za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, lecz nie więcej niż 50% tego wynagrodzenia. 

4. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w sytuacjach innych niż 

opisane powyżej, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, po bezskutecznym upływie 

terminu, wynoszącego co najmniej 10 dni roboczych, wyznaczonego Sprzedającemu 

w wezwaniu do usunięcia naruszeń lub w wezwaniu do należytego wykonywania przedmiotu 

umowy, jeżeli pomimo wezwania Sprzedającego ten nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie 

z jej treścią. W takiej sytuacji Kupujący może naliczyć karę umowną w wysokości 15% 

maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej, z przyczyn leżących po stronie 

Sprzedającego, Sprzedający, zamiast kary umownej określonej w ust. 1 i 2, zapłaci Kupującemu 

karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia (o którym mowa w § 3 ust. 1). 

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, z wyłączeniem 

utraconych korzyści. 
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7. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, Kupujący nie będzie zobowiązany zwrócić 

Sprzedającemu kosztów, jakie ten poniósł w związku z wykonywaniem postanowień Umowy. 

8. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy do swej skuteczności wymaga formy pisemnej. 

Wypowiedzenie lub decyzja o odstąpieniu od Umowy zostanie doręczone przez pracownika 

Zamawiającego lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Prawo to 

przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy. 

9. Kary, o których mowa powyżej, Sprzedający zobowiązuje się wpłacać na rachunek bankowy, 

wskazany przez Kupującego, w terminie do 14 dni od wezwania Sprzedającego do zapłaty 

i wskazania rachunku, na który należy dokonać wpłatę. Za opóźnienie w zapłacie kary 

Sprzedający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Za datę zapłaty uznaje się datę 

uznania na rachunku wskazanego przez Kupującego. 

10. Wezwanie, o którym mowa w ust. 9, zawiera: 

1) podstawę i wyliczenie kary umownej, 

2) wysokość naliczonej kary umownej, 

3) numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić naliczoną karę. 

11. Kupujący może potrącić należne kary umowne w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 

Sprzedającego, bez zgody Sprzedającego oraz bez konieczności składania oświadczenia o 

naliczeniu kary umownej i wzywania do jej zapłaty zgodnie z ust. 9. 

12. Kary umowne mogą być naliczone niezależnie od siebie i kumulować się. 

13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia od 

Umowy. 

14. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszą Umową nie przekroczy 100% 

wynagrodzenia (o którym mowa w § 3 ust. 1). 

15. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

przedmiotu umowy, które zostało spowodowane: 

1) wystąpieniem siły wyższej; 

2) decyzjami władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych; 

3) działaniami osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 
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16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację 

przedmiotu Umowy spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedającego, na które 

Sprzedający nie ma wpływu i nie może im zapobiec, w tym z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego.  

17. Siła wyższa oznacza niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne, mające wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, 

które nastąpiły po zawarciu Umowy. 

18. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń 

siły wyższej. 

§ 5  

Poufność,  przetwarzanie  danych 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji 

dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca 

otrzyma od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

3. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku  

z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od 

Umowy. 

4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób 

trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich 

informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

§ 6 

Pozostałe postanowienia Umowy 

1. Załącznik nr 1 do Umowy stanowi jej integralną część. 

2. Wszelkie informacje, związane z realizacją Umowy, w tym zlecenia, zgłoszenia gwarancyjne  

i inne, Kupujący może przekazywać pocztą elektroniczną na adres: 
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…………………………………………………. lub listownie na adres: …………………………………………………………..  

Dodatkową formą przekazywania informacji może być telefon Sprzedającego o numerze 

…………………………………. 

Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Umowy i będą dokonywane w formie 

jednostronnego powiadomienia. 

3. Upoważnionymi przedstawicielami Kupujących, zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją 

Umowy są: 

1) ……………………….., e-mail: ……………………………, tel. …………………………………………….. 

2) ……………………….., e-mail: ……………………………, tel. …………………………………………….. 

Zmiany w zakresie tych osób nie stanowią zmiany Umowy i będą dokonywane w formie 

jednostronnego powiadomienia. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile nie 

postanowiono inaczej. 

5. Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Kupującego. 

7. W przypadku zmiany danych kontaktowych Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Kupującego o zmianie, w formie pisemnej lub email. W przypadku 

niedopełnienia tego wymogu zgłoszenia przesłane na dotychczasowe numery lub adresy uważa 

się za doręczone.  

8. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zakwalifikowania przedmiotu umowy, będzie mógł on 

zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód 

jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
KUPUJĄCY:          SPRZEDAJĄCY: 

Spis załączników: 
1) Opis przedmiotu zamówienia 
2) Warunki gwarancji 
3) Oferta 


