
       Załącznik nr 7 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. poz. 1843 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawa Pzp. 

§ 11  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup wraz z rozładunkiem u Zamawiającego sprzętu komputerowego 

w ilości 70 szt. zestawów laptopów dla Biura KRRiT z zainstalowanym systemem operacyjnym i 

licencją na ten system oraz licencjami na pakiet biurowy, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie 

(dalej jako "Przedmiot Umowy" lub „Sprzęt”) oraz udzielenie gwarancji na zasadach określonych w § 6 

Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się zbiorczo do Sprzętu mają także zastosowanie 

do poszczególnych i pojedynczych Sprzętów, wymienionych w zdaniu poprzedzającym, a także do ich 

części lub elementów. 

2. Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania Przedmiotu 

Umowy zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy (dalej jako "OPZ") oraz 

oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako "Oferta"). 

3. Licencje na system operacyjny oraz licencje na pakiet biurowy, o których mowa w ust. 1, będą licencjami 

bezterminowymi i Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do ich udzielenia Zamawiającemu na 

podstawie zawartych umów, bądź innych ustaleń z producentem systemu operacyjnego albo jego 

odpowiednich części składowych oraz oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

tym w szczególności autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych takich osób. Szczegółowe 

warunki korzystania z systemu operacyjnego, w tym wskazanie pól eksploatacji regulują warunki 

licencyjne określone przez producenta systemu operacyjnego dostępne na jego stronach 

internetowych: www …………………………………………  

 

4. Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, nie noszący znamion 
użytkowania, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, wprowadzony do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie w oryginalnych nienaruszonych 
opakowaniach.  

5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt odpowiada co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu, oraz że posiada certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6. Do każdego sprzętu dostarczona będzie instrukcja użytkownika w języku polskim. 

7. Do każdego dostarczonego Sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne 

produktu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z umową) oraz dokumenty potwierdzające 

prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach komputerowych lub 

dostarczonego wraz z urządzeniem (np. karty licencyjne). Zamawiający dopuszcza  dostęp do systemu 

online z licencjami. 

 
1  treść § 1 umowy dla części I zamówienia 



§ 12  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup wraz z rozładunkiem u Zamawiającego sprzętu komputerowego w 

ilości 70 szt. monitorów ekranowych dla Biura KRRiT, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie (dalej 

jako "Przedmiot Umowy" lub „Sprzęt”) oraz udzielenie gwarancji na zasadach określonych w § 6 

Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się zbiorczo do Sprzętu mają także zastosowanie 

do poszczególnych i pojedynczych Sprzętów, wymienionych w zdaniu poprzedzającym, a także do ich 

części lub elementów. 

2. Szczegółowy opis, ilość i pozostałe wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania Przedmiotu 

Umowy zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy (dalej jako "OPZ") oraz 

oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako "Oferta"). 

3. Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, nie noszący znamion 
użytkowania, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, wprowadzony do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie w oryginalnych nienaruszonych 
opakowaniach.  

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt odpowiada co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu, oraz że posiada certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

5. Do każdego sprzętu dostarczona będzie instrukcja użytkownika w języku polskim. 

6. Do każdego dostarczonego Sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne 

produktu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z umową).  

 

§ 2 

Termin realizacji Umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie ………. dni3 od dnia zawarcia 

Umowy. Za dzień dostarczenia Sprzętu uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy. 

2. W terminie realizacji należy uwzględnić czas niezbędny na przeprowadzenie odbioru dostarczonego 

Sprzętu a w szczególności czas przeprowadzania odbioru jakościowego, o którym mowa w § 5, przez 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej4 gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi na 

warunkach określonych w § 6 Umowy. 

 

 

 

 
2  treść § 1 umowy dla części II zamówienia 
 
3 zgodnie z  terminem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy na realizację danej Części zamówienia 
4 zgodnie z  terminem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy na realizację danej Części zamówienia 



§ 35 

Wynagrodzenie  

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

netto ………………..zł (słownie …………………. zł), powiększone o należny podatek VAT (23%), 

tj. ……………………….. zł  brutto (słownie: …………… zł), zgodnie z Ofertą Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku  

z wykonaniem umowy, w tym ubezpieczenie, koszty transportu, załadunku  

i rozładunku, koszt gwarancji i rozszerzonej rękojmi, a także w przypadku Części I Zamówienia w cenie 

zestawu laptopa zostały uwzględnione koszty systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego, a także 

licencji na ten system oraz koszt akcesoriów komputerowych tj. mysz optyczna, torba na laptopa, 

klawiatura. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy prowadzony przez …………, nr konta ………………………………………, w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Zmiana 

rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3 jest Protokół odbioru końcowego, 

stanowiący Załącznik nr 3 do umowy, podpisany przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń. 

5. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy. 

6. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami 

umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania noty korygującej, tym samym termin 

płatności zostanie przesunięty odpowiednio. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu 

niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 3. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na Zamawiającego i przekazać ją Zamawiającemu 

zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej z form tj. papierowej albo elektronicznej: 

1) dla faktur w formie papierowej: 

Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. Biuro Krajowej Rady Radiofonii  

i Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, NIP: 521 27 99 708, 

2) dla faktur w formie elektronicznej: 

Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj.: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 

01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 i przekazana w formie elektronicznej z poczty 

elektronicznej Wykonawcy ……… na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 

faktury@krrit.gov.pl.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związanych z 

nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej 

 
5 Wynagrodzenie zgodne z Ofertą Wykonawcy na realizację danej Części zamówienia. 
 



to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której 

bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny 

podmiot.  

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie 

z Umową nastąpi bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek 

Wykonawcy, wskazany w ust. 3 powyżej. Umorzenie długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

poprzez uregulowanie należności Wykonawcy w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Zapłata wynagrodzenia objętego fakturami Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 może być 

pomniejszona o kwoty potrąceń dokonanych w związku z naliczeniem kar umownych. 

 

§ 4  

Oświadczenia stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy ze szczególną, zawodową 

starannością, przestrzegając wszelkich wymaganych prawem przepisów, stosownych norm, przy 

uwzględnieniu specyfiki działania Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy Sprzętu w sposób umożliwiający bezpieczną  

i niezakłóconą pracę Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób 

trzecich. 

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.  

5. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw strony trzeciej, w związku z zawarciem 

i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich 

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 

w związku z tym wszelkie koszty z tym związane, w szczególności, w przypadku wytoczenia w związku 

z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze 

strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 

pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty i odszkodowania, w tym potwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego 

następców prawnych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z zawarciem i 

wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i osób trzecich. 

7. Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy, a w 

szczególności jego pracowników i podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i 

zaniechania. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do starannej i rzetelnej współpracy z Wykonawcą. 

 



§5  

Dostawa i odbiór Sprzętu 

1. Sprzęt zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego mieszczącej 

się  przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 9 w Warszawie, w dniach pracy Biura, tj. od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 8.15 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy 

(tj. data, godzina), i wniesiony do pomieszczeń wskazanych przez osobę dokonującą odbioru Sprzętu. 

Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu przez przedstawicieli Wykonawcy, uprawnionych do 

jego wydania oraz dokonania wszelkich związanych z takim wydaniem czynności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu, 

aby wydać go Zamawiającemu w należytym stanie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody 

powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca. 

3. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………………………………… tel. ……………., e-mail: ……………….. 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………………………… tel. ……………., e-mail: ……………….. 

4. Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy, odbywać się będzie poprzez pisemne 

zgłoszenie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. 

5. Odbiór Sprzętu będzie obejmował odbiór ilościowy i jakościowy (protokół odbioru końcowego). 

Odbiór ilościowy ma na celu potwierdzenie dostarczenia Sprzętu w ilości zgodnej z umową, a odbiór 

jakościowy ma na celu potwierdzenie – w szczególności poprzez sprawdzenie czy dostarczony sprzęt 

spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy. 

6. Jeżeli ilość dostarczonego Sprzętu nie będzie zgodna w całości lub w części z umową Zamawiający 

podpisze Protokół odbioru ilościowego z uwagami. Wzór Protokołu odbioru ilościowego stanowi 

załącznik nr 2 do Umowy. 

7. Zamawiający może przystąpić do procedury odbioru jakościowego dopiero po podpisaniu Protokołu 

ilościowego bez uwag tj. po otrzymaniu kompletnej dostawy.  

8. Zamawiający maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych dokona odbioru jakościowego dostarczonego 

Sprzętu licząc od dnia podpisania protokołu ilościowego bez uwag. Na potrzeby Umowy, Zamawiający 

jako dzień roboczy rozumie każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(tj. z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.) oraz sobót. 

9. Jeżeli dostarczony Sprzęt nie będzie zgodny jakościowo ze Specyfikacją techniczną, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do umowy, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru końcowego 

stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy. W takim przypadku Zamawiający sporządzi protokół 

rozbieżności, który zostanie przekazany Wykonawcy w formie pisemnej a Wykonawca będzie 

zobowiązany do uzupełnienia dostawy Sprzętu do poziomu zgodnego z umową.  

10. Odbiorowi jakościowemu będzie podlegał cały dostarczony Sprzęt (częściowe dostarczenie Sprzętu 

uznane będzie za niewykonanie umowy i do czasu dostarczenia całości Sprzętu Wykonawca 

znajdować się będzie w opóźnieniu) .  

11. Do Protokołu odbioru końcowego Wykonawca dołączy karty gwarancyjne producenta Sprzętu na 

okres  gwarancji zgodny z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie, zawierające nie mniej 



korzystne warunki dla Zamawiającego niż wskazane w umowie lub dokumenty potwierdzające 

wykupienie od producenta Sprzętu gwarancji na takich warunkach. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu 70 sztuk licencji na system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe (Zamawiający 

dopuszcza  dostęp do systemu online z licencjami). 

 

§ 66 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, wysokiej jakości 

i funkcjonalności, zgodnej z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji technicznej oraz posiada wszelkie 

niezbędne aprobaty, deklaracje oraz spełnia wymagane normy. 

2. Wykonawca na dostarczony Sprzęt udziela …..-miesięcznej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi, 

których bieg rozpoczyna się, z dniem podpisania bez zastrzeżeń przez Strony Protokołu odbioru 

końcowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Wykonawca dostarczy, najpóźniej do dnia podpisania Protokołu odbioru Końcowego, dokument 

potwierdzający wykupienie od producenta Sprzętu, rozszerzonej gwarancji dla tego Sprzętu na okres 

…. - miesięcy wraz z warunkami rozszerzonej gwarancji producenta Sprzętu. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania ujawnionych usterek 

uniemożliwiających poprawne funkcjonowanie Sprzętu, zwanych dalej „wadami” lub dostarczenia 

Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w Umowie. 

5. Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji upoważniony jest do korzystania z 

uprawnień wynikających z rękojmi. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień 

wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Sprzętu wygasają w stosunku do Wykonawcy po 

upływie …… miesięcy od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego bez uwag i 

zastrzeżeń. 
7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki i wady, które zostaną zidentyfikowane  

w trakcie eksploatacji danego Sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją 

lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że 

przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe  

i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę. 

8. Naprawy Sprzętu będą realizowane przez producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach: 

1) Usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta Sprzętu lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta; 

2) Usługa gwarancyjna będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego lub w systemie door-to-

door (odbiór i zwrot Sprzętu bezpośrednio od Zamawiającego) a odbiór Sprzętu nastąpi  

w dni robocze w godzinach od 8:15-16:15; 

3) Zgłoszenia awarii sprzętu będą przyjmowane przez Wykonawcę na piśmie, telefonicznie na 

numer Wykonawcy ………….………., drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: ……………...., w dni 

 
6 Termin gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi zgodny z Ofertą Wykonawcy na realizację danej Części zamówienia 



robocze w godzinach od 8-16. Wykonawca każdorazowo niezwłocznie potwierdzi 

elektronicznie przyjęcie zgłoszenia; 

4) W przypadku wad kwalifikujących Sprzęt do naprawy poza siedzibą Zamawiającego lub  

w przypadku wymiany Sprzętu, Wykonawca na czas trwania naprawy lub niemożliwości 

korzystania ze Sprzętu z innej przyczyny, dostarczy sprzęt zastępczy, co najmniej o 

parametrach i funkcjonalności, odpowiadających pierwotnemu Sprzętowi; 

5) Firma świadcząca usługi serwisowe sprzętu musi posiadać wdrożony system zarządzania na 

podstawie normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 18000.; 

6) Naprawa Sprzętu lub jego wymiana na nowy nastąpi maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego 

od dnia przekazania zgłoszenia o konieczności wykonania naprawy, zgodnie z gwarancją „Next 

Business Day”. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć pierwotnie 

określony termin do zrealizowania naprawy gwarancyjnej; 

7) W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych zgodnie z umową producent 

sprzętu lub jego oficjalny przedstawiciel w Polsce przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 

gwarancyjne związane z serwisem. 

10. Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Sprzętu na własny koszt. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za Sprzęt odebrany do naprawy od Zamawiającego. 

11. Sprzęt przekazywany do naprawy poza siedzibę Zamawiającego lub zwrócony Wykonawcy  

w związku z jego wymianą, o ile istnieje techniczna możliwość, zostanie pozbawiony nośników 

informacji np.: zewnętrzne karty pamięci, a w przypadku pamięci wbudowanych zostają one 

wymontowane przez Zamawiającego. 

12. Jeżeli Wykonawca nie odbierze Sprzętu od Zamawiającego i nie dokona naprawy lub nie wymieni 

elementu na nowy w terminie określonym w ust. 13 powyżej to Zamawiający dokona naprawy lub 

wymiany elementu na nowy we własnym zakresie, bez utraty prawa do gwarancji, Wykonawca 

będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego związane z niewykonaniem przez 

Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, w terminie 14 dni otrzymania wezwania od Zamawiającego 

do zwrotu tych kosztów. 

13. Zgłoszenie reklamacji dokonane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną uważane będzie za 

doręczone, i będzie wywoływać takie same skutki jak wezwanie wysłane na piśmie. Zgłoszenie, w 

miarę możliwości, będzie zawierać opis wady lub usterki. Łączny czas reakcji i naprawy nie może 

przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  

14. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa produktu lub jedna istotna 

jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30%  wartości produktu, 

Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, 

dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych, jakościowych i 

funkcjonalnych niegorszych niż produkt wymieniany.  

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez utraty gwarancji i rękojmi, do rozbudowy we własnym 

zakresie zakupionego Sprzętu rozumianej jako: rozbudowa pamięci, dołożenie napędów, dysków i 

kart rozszerzeń i wykona ww. czynności, zgodnie z najlepszymi praktykami serwisowania tego typu 

sprzętu. 

16. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

lub gwarancji, choćby w chwili jego wydania lub odbioru, a także zawarcia Umowy, Zamawiający z 

łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. 



17. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Umowy. Strony wyłączają stosowanie przepisu 

art. 563 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego do Umowy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego, karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji 

umowy, określonego w § 2 ust.1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy 

którejkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Tożsama kara przysługuje 

Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień roboczy 

opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 13 Umowy. 

4. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za każdy 

przypadek  naruszenia klauzuli poufności. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie 

wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

6. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od zastrzeżonej na 

tą okoliczność kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie 

zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje 

uprawnienia do otrzymania kary umownej.  

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych 

z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia określonego w 

niniejszej Umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 7, w każdym przypadku powstania 

uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze 

wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 

umownej). 

9. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 

odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w 

dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty 

kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, a 

wynagrodzenie nie zostało przez Zamawiającego zapłacone. 

10. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej 

zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty. 

 



§ 8  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia mu w 

tym celu terminu nie krótszego niż 7 Dni roboczych; 

2) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie 

wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo do 

odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę w formie 

pisemnej do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu 

odpowiedni termin nie krótszy niż 14 Dni roboczych, a mimo upływu tego terminu Wykonawca 

nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków; 

3) Wykonawca dwukrotnie dostarczył Sprzęt niezgodny z umową; 

4) Dostarczony Sprzęt lub jakakolwiek jego część składowa, ma wady prawne. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca mimo 

otrzymania pisemnego wezwania i wyznaczenia przez Zamawiającego terminu do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powyżej, dalej nienależycie wykonuje 

zobowiązania wynikające z Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy wymaga pisemnego oświadczenia z podaniem uzasadnienia pod rygorem 

nieważności w terminie do 14 dni od wystąpienia okoliczności lub powzięcia informacji o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w ust.1-2 Umowy, nie później jednak niż do dnia ………………………. . 

§ 9 

Warunki zmiany Umowy 

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2. Jakakolwiek zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, będzie możliwa wyłącznie, jeżeli: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, bez zmiany ceny z oferty; 

2) nastąpi zmiana w interpretacjach przepisów prawa, w szczególności wydanych przez właściwe 

organy podatkowe, lub też przez inne zewnętrzne instytucje, które to interpretacje będą 

wymagały dostosowania Umowy w celu uzyskania zgodności z charakterem Umowy, bez zmiany 

cen określonych w ofercie Wykonawcy; 

3) Sprzęt stanowiący przedmiot Umowy zostanie wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji, 

posiada wady ukryte lub charakteryzuje się dużą awaryjnością, a proponowany przez Wykonawcę 

produkt posiada cechy, parametry i funkcjonalności nie gorsze niż produkt będący przedmiotem 

Umowy i zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Powyższe zmiany nie wpłyną na warunki i 

zasady realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, a wynagrodzenie 

Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu;  

4) konieczne będą zmiany terminu realizacji Umowy z przyczyn określonych w § 12 Umowy. 

3. Z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. a oraz art. 144 ust. 1a-1e Ustawy, Strony mogą dokonać 

zmian postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 



Wykonawcy, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności rozwiązania 
lub usług, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 
3)    Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie zamówienia podwykonawcom); 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy; 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Ustawy i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 

5. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu; 
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 
lub przyjęto by oferty innej treści, 

3) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, 

4) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, 
5) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 Ustawy. 
 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy służącym pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, jest równowartość 5 % ceny 

podanej w ofercie Wykonawcy, tj. łącznego, maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

określonego w § 3 ust. 1, i wynosi   …………………… zł (słownie: ……………………………………………………... zł).  

2. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy przez Strony, wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej 

w ust. 1 w formie: ………….  

3. Zamawiający dokona zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zwrócone zostanie w ciągu 30 dni od daty podpisania Protokołu 

odbioru końcowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy 



b) 30% wartości zabezpieczenia będzie zabezpieczało roszczenia z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone 

nie później, niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady na podstawie Protokołu Wykonania Umowy, 

podpisanego przez Zamawiającego, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

5. Jeśli w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, 

zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach 

wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, że 

w terminie 7 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawi Zamawiającemu 

stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie bądź też wpłaci odpowiednie zabezpieczenie w 

gotówce.  

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zabezpieczenie może zostać 

przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 11 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji  uzyskanych w 

związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich 

źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych  

i innych dotyczących Zamawiającego. 

2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest 

zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie  

w celu wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy 

i podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym 

wykonują przedmiot umowy. 

5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub 

opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ. 

§ 12 

Siła wyższa 

1. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli realizacja 

zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny 

zaistnienia siły wyższej.  

2. Przez powstanie opóźnienia z powodu siły wyższej rozumie się wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o 



charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, pożary, powodzie, 

wybuchy, działania wojenne, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań 

zawartych w Umowie. 

3. Nie uznaje się za siłę wyższą w szczególności: 

1) strajków pracowników Stron, 

2) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia standingu 

finansowego z innych przyczyn. W szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub 

ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową, 

3) trudności w pozyskaniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zobowiązania. 

4. W przypadku, gdy działanie siły wyższej może wpłynąć na realizację Umowy, Strony – pod rygorem 

utraty uprawnień – obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących 

siłę wyższą w terminie trzech dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu siły wyższej bądź od dnia, 

w którym z zachowaniem należytej staranności Strony winny stwierdzić wystąpienie siły wyższej. 

5. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy. 
 

§13 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć realizację usług podwykonawcy na zasadach opisanych  

w niniejszym paragrafie oraz w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 

4 do Umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu lub podwykonawcy określonego w Ofercie 

Wykonawcy. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego. Sposób powiadomienia Zamawiającego 

został określony w ust. 4 poniżej. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 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. 

3. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają aneksu. 

4. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć przedmiot Umowy do realizacji  

w części innemu podmiotowi, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować Zamawiającego, w 

formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy,  

o których mowa w § 5 ust. 3 lit. a Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie 

wykonywania niniejszej Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im przez 

Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje  

do wykonywania zleconych im przez Wykonawcę zadań. 

6. Korzystając w ramach wykonywania niniejszej Umowy ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest nałożyć na takiego podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł 

i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac 

danego podwykonawcy. 

7. Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców wszelkich 

zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie. 



8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub 

zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 

W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez Sąd 

upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających 

znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego, w 

terminie do 5 dni roboczych, pod rygorem kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu Umowy wymagana jest pisemna zgoda 

Zamawiającego wyrażona przed dokonaniem przelewu wierzytelności pod rygorem nieważności.  

5. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich dotyczących Przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec Zamawiającego w sądzie lub 

poza sądem, o ile takie roszczenia są związane z naruszeniem praw osób trzecich, Wykonawca 

podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu, łącznie z prowadzeniem 

postępowania sądowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich 

strat powstałych z tego tytułu, w szczególności do pokrycia wszelkich odszkodowań oraz innych 

kosztów wynikających z tego tytułu. Powyższe zobowiązanie dotyczy również sytuacji zaistniałych 

mimo odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia. 

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

Wykonawcy. 

8. Załączniki stanowiące jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 

2) Załącznik nr 2 – Protokół odbioru ilościowego 

3) Załącznik nr 3 - Protokół odbioru końcowego 

4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy wraz dokumentami rejestrowymi 

5) Załącznik nr 5 – Protokół wykonania Umowy  

 

 

…………………………………….     ………………………………………………….. 

         Zamawiający        Wykonawca 

 



Załącznik nr 1 do Umowy  

(jednocześnie Załącznik nr 2 / Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 Uszczegółowienie Formularza Oferty dla Części I / Części II zamówienia 

Specyfikacja techniczna Części I / Części II zamówienia) 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Umowy nr ……… 

Wzór7 

Protokół odbioru ilościowego 

 

W dniu …………........r. w związku z Umową nr 2020/..... z dnia ……………..……………  

DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru: 

Lp. Specyfikacja dostarczonego Sprzętu 
Data odbioru 

ilościowego 

Data odbioru 

jakościowego Nazwa Ilość Producent Model/typ 
Nr 

fabryczny 

        

        

 

Zgodnie z Umową odbiór Sprzętu powinien nastąpić do dnia ………………………... 

 

Odbiór ilościowy Sprzętu został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie* 

 

BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA* 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

 

Za Zamawiającego:      Za Wykonawcę: 

 

………………………………      ……………………………………………… 

 

 

 

 
7 Wzór protokołu może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb 



Załącznik nr 3 do Umowy nr ……… 

Wzór8 

Protokół odbioru końcowego 

 

W dniu …………........r. w związku z Umową nr 2020/..... z dnia ……………..……………  

DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru: 

Lp. Specyfikacja dostarczonego Sprzętu 
Data odbioru 

ilościowego 

Data odbioru 

jakościowego Nazwa Ilość Producent Model/typ 
Nr 

fabryczny 

        

        

 

Zgodnie z Umową odbiór jakościowy Sprzętu powinien nastąpić do dnia ………………………... 

 

Odbiór Sprzętu został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie* 

 

BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA* 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

 

Za Zamawiającego:      Za Wykonawcę: 

 

………………………………      ……………………………………………… 
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        Załącznik nr 4 do Umowy nr …………. 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do Umowy nr …………. 

Protokół Wykonania  
 

do Umowy nr …../2020 z dnia … ... 2020 roku  
 
sporządzony dnia ……………… przy udziale przedstawicieli: 
 

ze strony Zamawiającego 

Imię i Nazwisko przedstawiciela 

 

1. ……………………………………… 

2. ………………………………………  

Imię i Nazwisko przedstawiciela 

 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

 

 

Zamawiający oświadcza, że: 

 

1. Wykonawca należycie wywiązał się z zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Zamawiający spełnił zobowiązania finansowe wobec Wykonawcy zgodnie z Umową. 

 

Uwagi:  

............................................................................................................................................................................ 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę, zgodnie z § 10 ust.  3 lit. a), z zastrzeżeniem  ust. 7 Umowy, do 

zwrotu/zwolnienia 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. kwoty …… 

 

Zamawiający: 

 

 

 

Data, podpis i pieczęć nagłówkowa 

 

 

 


