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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Postępowanie Nr BZP.242.8.2018.BD 

Wzór umowy 

 
 

 

Umowa Nr ….. 
Zawarta w dniu ………………... we Wrocławiu pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1 , 50-137 Wrocław  
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08 

który reprezentuje: 

……………………………………………..….., działający na podstawie pełnomocnictwa 
JM Rektora, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
i firmą: 

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

 

z siedzibą: …………………………..………………………………………………………………………………..,  
 
nr identyfikacyjny NIP: ………………..………………………… 

działającą na 

podstawie:………..……………………………………………………………………………………..…………… 

reprezentowaną przez: 
…………………………..………………………………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści: 

 

Tryb zawarcia umowy : 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Dostawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity 
z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.), nr postępowania …………………... 
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§ 1.  
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie trzech 

dziełowych skanerów do formatu A2 wyposażonych w komputerową stację 

obsługi, przeznaczonych do digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych 
w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004/17„Leopoldina online - platforma 

integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. 

 

2. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu umowy w terminie do 3 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy tj. do ………………………… . Za datę zawarcia umowy 

przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez 
Zamawiającego egzemplarza umowy. 

 
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Leopoldina online 

- platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu 

Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” finansowanego 
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym środki UE 

(EFRR) oraz wspófinansowanego z budżetu państwa. ZADANIE 1  "Budowa 
zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, przetwarzania 
i udostępniania danych cyfrowych - ZAKUP SPRZĘTU/ WYPOSAŻENIA WRAZ 

Z OPROGRAMOWANIEM". 
 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego 
przedmiotu zamówienia oraz za ich zgodność z wymaganiami określonymi 

w SIWZ. 

 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy. 
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§ 2. 
Zasady interpretacyjne postanowień Umowy. Pierwszeństwo i kolejność 

dokumentów. 
 
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu dostaw 

określonych w Umowie, w tym również zakresu praw i obowiązków 
Zamawiającego i Dostawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność 

interpretowania dokumentów: 
a) Umowa 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

c) Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 
d) Protokół odbioru - załącznik nr 2 

e) Protokół jakościowy – załącznik nr 3 
 

2. Dokumenty będą interpretowane z uwzględnieniem całości postanowień 
zawartych we wskazanych w ust. 1 niniejszego Paragrafu dokumentach oraz 
z uwzględnieniem celu wynikającego z Umowy. Wszelkie uzupełnienia 

i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzących całość dokumentach, 
a wpływające na postanowienia i treść dokumentów winny być uwzględnione 

w pozostałych dokumentach. Ewentualny brak takiego uwzględnienia w 
żadnym wypadku nie zwalnia żadnej ze Stron z należytego wykonania Umowy 
zgodnie z logiką i zamierzeniem wprowadzonych uzupełnień i modyfikacji.  

 
3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy oraz dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w 
drodze korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem. 

 

 
§ 3. 

Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy 

wynagrodzenie: 
a) dla Dostawców mających siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następującej wysokości: 
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● kwota netto -  ……………………. zł 
● podatek VAT -  ……………………. zł 
● kwota brutto -  .…………………... zł 
(słownie : ……………………………………………………………….PLN) 

b) dla Dostawców mających siedzibę i stałe miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wartości dodanej tj. w kwocie netto 
(art. 28b Ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.0.1221 z 

późniejszymi zmianami – opodatkowanie po stronie nabywcy). 
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji ani zmianom. 

 

2. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
 

3. Dostawca w pełni odpowiada za jakość i termin dostawy. 
 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę, instalację 
i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz 
przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi. 

 
§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1. Dostawca zgodnie z art. 147 ust. 1 i ust 2 oraz art. 150 ust. 1 i ust. 2  Ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) 
wniósł przed podpisaniem Umowy bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na 

każde pierwsze żądanie, gwarancję bankową (odpowiednio: gwarancję 
ubezpieczeniową, poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej (wyłącznie jako zobowiązanie pieniężne), 

poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

przedsiębiorczości lub w pieniądzu na kwotę……………........................................zł 
(słownie:...............................................................................................................), 

stanowiącą równowartość 10% wartości brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy 

 tj.: ............................PLN (słownie  ………………………) na rachunek bankowy 
zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA 4 O/Wrocław  nr 71 1090  2503 0000 

0006 3000 0004 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Dostawcy 
w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego i po dokonaniu 

odbioru całego przedmiotu umowy. 
 
 

 § 5. 

 Warunki realizacji umowy 
 
1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z 

kryteriami i parametrami technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu 

zamówienia określonym w formularzu ofertowym.  
 

2. Dostawca zapewnia realizację przedmiotu umowy w terminie określonym 

w paragrafie 1 ust. 2. 

 
3. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu – najpóźniej 3 dni robocze 

przed planowaną dostawą. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie zgodnie 

z protokołem odbioru ilościowego stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

 

4. W przypadku, gdy Sprzęt, Licencje i Wsparcie, nie przejdą pozytywnie 
procedury odbioru ilościowego Zamawiający zgłasza zastrzeżenia i odmawia 
odbioru całości Sprzętu, Licencji i Wsparcia, a Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć nieprawidłowości i przedstawić Sprzęt, Licencje i Wsparcie do 

ponownego odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

zastrzeżenia przez Zamawiającego. 
 

5. Przedmiot umowy Dostawca winien dostarczyć po jednym do wskazanych 
przez Zamawiającego pomieszczeń:  

- Pracownia Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii, plac 

Uniwersytecki 1, 48-300 Wrocław, 
- Biblioteka Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, 

- Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław 
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6. Dostawca zapewnia, że wszelkie instrukcje niezbędne do wykorzystania 
dostarczonego przedmiotu umowy przez użytkowników Zamawiającego, 

dostarczone będą wraz z urządzeniami i w języku polskim. 
 

7. Dostawca dostarczy w dacie zrealizowania dostawy:  

a) podpisaną kartę gwarancyjną lub inny dowód udzielenia gwarancji dla 
sprzętu na warunkach opisanych w niniejszej umowie;  

b) dowód udzielenia licencji na system operacyjny; 
c) dowód udzielenia licencji na pozostałe oprogramowanie; 
d) jeśli oprogramowanie udostępniane jest w innej formie niż fizyczny nośnik, 

dane dostępowe do źródeł z których oprogramowanie można pozyskać, 
e) e-mailem na adres ……………………. plik w formacie MS Excel lub csv 

zawierający: 
1) Nazwę producenta urządzenia; 

2) Model i typ urządzenia; 
3) Nr seryjny lub serwisowy urządzenia; 
4) Adres/y MAC kart sieciowych zainstalowanych w sprzęcie 

5) Listę podzespołów wraz z parametrami, dotyczy tylko komputerów nie 
posiadających fabrycznie naniesionych numerów serwisowych lub 

seryjnych umożliwiających odszukanie oryginalnej konfiguracji 
komputera na stronie www producenta. 

 

8.  Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na Sprzęcie 
dwojakiego typu etykiet niepapierowych zawierających następujące 

informacje: 
- etykieta z informacjami o gwarancji: numer seryjny lub serwisowy wraz z 

kodem kreskowym, numer umowy, datę jej zawarcia oraz okres gwarancji w 

następującym układzie „Umowa nr ……. z dnia dd.mm.rrrr. Gwarancja …….. 
miesiące od...........................” 

- etykieta z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 
Europejskiej zgodną z obowiązującymi w dniu awizowania dostawy (por. § 5.3) 

zasadami sporządzania plakietek informacyjnych dla projektów wykonywanych 

w ramach projektów z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa. 
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9. Dostawca zapewnia dostęp do niezbędnych sterowników do oferowanego 
sprzętu.  

 
10.  Dostawca zapewnia, że dane związane z oprogramowaniem i kluczami 

licencyjnymi nie będą udostępniane osobom trzecim. 

 
11.  Dostawca uruchomi oraz dokona kalibracji i profilowania dostarczonego 

sprzętu i oprogramowania. 
 

12.  Dostawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym termin i zakres 

przeprowadzenia testów jakościowych dostarczonego sprzętu. Termin ten nie 
może być dłuższy niż 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego. 

Termin i zakres testów musi zostać spisany i podpisany przez obie strony. 
 

13.  Wykonawca przetestuje dostarczony sprzęt pod nadzorem Zamawiającego. 
Wykonany test poprawności odwzorowania barw na podstawie wzorca 
kolorystycznego Clasic ColorChecker lub ColorChecker SG, gdzie wymaganym 

będzie parametr ΔE < 5. Poprawne wyniki testu będą skutkowały podpisaniem 
protokołu jakościowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

 
14. W imieniu Zamawiającego, odbioru zamówienia ilościowego i jakościowego 

dokonywać będzie Pan Marcin Szala, Pracownia Reprografii i Digitalizacji 

Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, tel. 71-375-24-31, 71-375-24-07, e-
mail: marcin.szala@uwr.edu.pl. 

 
15.  Dostawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi 

zainstalowanego sprzętu i oprogramowania, w terminie 14 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru jakościowego - załącznik nr 3 do umowy. 
 

16. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne mieszczące się w zakresie 
przedmiotu umowy muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia 

produktów znakiem CE lub równoważnym. 

 
17.  Wyklucza się dostawy częściowe.  
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18. Dostawca gwarantuje wysoką niezawodność oferowanego sprzętu. 
 

19. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy. 
 
 

§ 6.  
Gwarancja i rękojmia. Naprawy pogwarancyjne. 

 
1. Dostawca zapewni w okresie gwarancji nieodpłatnie serwis gwarancyjny 

dostarczonego przedmiotu umowy. 

 
2. Okresy gwarancji - na sprzęt wynoszą: odpowiednio …….. miesiące liczone od 

daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego przez 
upoważnionych przedstawicieli stron. 

 
3. Naprawy przedmiotu umowy, dokonywane będą w dni powszednie w 

godzinach 8:30-15:00 w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, 

chyba że sprzeciwia się temu istota uszkodzenia. W przypadku konieczności 
dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu umowy, 

koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Dostawca od chwili wydania 
wadliwego przedmiotu umowy jego upoważnionemu przedstawicielowi do 
chwili odbioru przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego po dokonaniu naprawy. 
 

4. Zgłoszenia usterek Zamawiający będzie dokonywał:  
a) faksem na nr …………………….. (data zgłoszenia usterki), przy czym 

potwierdzenie prawidłowej transmisji faksu jest dowodem na zgłoszenie 

usterki.  
b) e-mailem na adres: …………………………….. przy czym data wysłania 

wiadomości e-mail stanowi potwierdzenie zgłoszenia usterki. 
 

5. W przypadku awarii sprzętu naprawa ma zostać wykonana do 7 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. W przypadku naprawy 
trwającej powyżej 7 dni roboczych Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia 

do siedziby Zamawiającego sprzętu zastępczego o tych samych lub wyższych 
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parametrach; wówczas naprawa nie może trwać dłużej niż 14 dni robocze. 
Sprzęt zastępczy zostanie u zamawiającego do czasu odbioru ilościowego i 

jakościowego sprzętu naprawionego lub wymienionego. 
 

6. W przypadku przekroczenia terminu naprawy 21 dni, Dostawca jest 

zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy o takich samych lub wyższych 
parametrach technicznych, uzgodnionych z Zamawiającym w miejsce sprzętu 

uszkodzonego w terminie kolejnych 7 dni. 
 
7. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy sprzętu liczony od momentu 

zgłoszenia do ponownej instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. 
 

8. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania czwartej naprawy tego 
samego egzemplarza sprzętu, Dostawca wymieni sprzęt na nowy egzemplarz 

wolny od wad w terminie 7 dni. 
 

9. W przypadku wymiany urządzenia o którym mowa w ust. 6 i 8 dyski twarde 

z urządzenia wymienianego pozostają własnością Zamawiającego. 
 

10.  W przypadku wymiany uszkodzenia lub konieczności wymiany twardego dysku 
na nowy wolny od wad, dysk który został wymontowany jest własnością 
Zamawiającego. 

 
11.  Zamawiający ma prawo wymontować twardy dysk i działanie to nie powoduje 

utraty gwarancji lub zmiany warunków gwarancji. 
 

12.  W przypadku wymiany sprzętu, na nowy, okres gwarancji dla danego 

egzemplarza liczony jest od daty dostarczenia nowego sprzętu. Ponowna 
dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru sporządzonym zgodnie 

z ustaleniami. 
 

13.  Serwis gwarancyjny prowadzi: ............................................................................. 

  ul. .......................................................................................................................... 
tel.: ............... faks : ................... w godzinach: 8:30 do 15:00 od poniedziałku do 

piątku. 
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 e-mail: ....................................................................................................................... 
 

14.  Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie 
zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Dostawca jest obowiązany 
do zwrotu otrzymanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 

przekazania wynagrodzenia do dnia zwrotu na konto Zamawiającego oraz karę 
umowną w wysokości 20% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 bez względu 

na inne postanowienia umowy. 
 

15.  Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie 

od uprawnień z tytułu rękojmi. Okres gwarancji powinien być równy okresowi 
rękojmi. 

 
16.  W okresie pogwarancyjnym, gwarancja na nowo zainstalowane części wynosić 

będzie min. 12 miesięcy licząc od dnia ich zainstalowania w sprzęcie. 
 

17.  Dla napraw pogwarancyjnych, w okresie 24 miesięcy od wygaśnięcia gwarancji 

ustalenia § 6, pkt. 3-7 oraz § 6, pkt. 10 -14 Umowy stosuje się odpowiednio. 
 

18.  W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami § 6 umowy a kartą gwarancyjną 
dołączoną przez Dostawcę, pierwszeństwo mają zapisy umowy. 

 

 
§ 7.  

Warunki płatności 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy 

dostarczony zgodnie z terminem określonym w § 1 ust.2., w terminie do 30 dni 
od daty złożenia w Biurze Projektów Zagranicznych , ul. Kręta 1, 50-237 

Wrocław, oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 
 

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru jakościowy podpisany 

przez  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

jako upoważnionych ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. 
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3. Dostawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury w terminie 7 

dni od daty sporządzenia protokołu. Faktura wraz z protokołem odbioru winna 
być złożona przez Wykonawcę w Biurze Projektów Zagranicznych , ul. Kręta 1, 
50-237 Wrocław. 

  
4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy nr ……………………………… Za 

dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Dostawca ma prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. 
 

 
§ 8.  

Pozostałe warunki wykonania dostawy 
 

1. Dostawca nie może dokonać przekazania wierzytelności wynikających 

z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

2. Dostawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na 
rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 
§ 9.  

Kary umowne 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 

ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: 
a) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości 

netto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

b) za nieterminową naprawę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
c) w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1  

w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
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przyczyn zależnych od Dostawcy oraz rozwiązania lub odstąpienia od 
umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Dostawca są w 
szczególności: 
1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej 

przedmiotu umowy,  
2) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekraczające 30 dni. 

 
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa 

w ust.1 bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji 

przedmiotu umowy. 
 

3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej 

szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej 
szkody.  

 

 
§ 10. 

 Postanowienia końcowe 
 

1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy, z zachowaniem formy 
pisemnej, w zakresie modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana 

ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i 
został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o 

parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został 

udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak ustalona w 
niniejszej umowie,  

 
2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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4. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej Umowy oraz 
załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej Umowy posiadają 

pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić.  
 

5. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony 

zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku 
porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego 

w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Dostawcy trzy dla Zamawiającego. 
 

7. Dostawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prowadzenia działalności gospodarczej, o postępowaniu układowym lub 

upadłościowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej 
mogącej mieć wpływ na realizację umowy, jak też o zmianie adresu siedziby 
firmy/adresu zamieszkania właściciela pod rygorem skutków prawnych 

zaniechania oraz uznania za dostarczoną korespondencję kierowaną na ostatni 
podany przez Wykonawcę adres. 

 
 
 

Zamawiający:       Dostawca: 
 

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

 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia   

2. Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru ilościowego 
3. Załącznik nr 3 do umowy – Protokół odbioru jakościowego 

 

 
Załącznik nr 2 
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Do umowy nr …….. z 

dnia………………..  

 

Wrocław, dn. ……………………. 

 

Protokół odbioru ilościowego 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

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

Miejsce dostawy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W dniu …………........r. zgodnie z ww. Umową dokonano odbioru ilościowego ………….. 

wymienionych/ego poniżej. 

Lp. Nazwa Nr fabryczny Sztuk Uwagi 

1     

2     

3     

4     

Dostawca dostarczył podpisaną kartę gwarancyjną lub inny dowód udzielania 

gwarancji dla dostarczonego sprzętu na warunkach opisanych w umowie: 

TAK/NIE* 

Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.  

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został 

wykonany w terminie*  
 

* niepotrzebne skreślić  

Uwagi: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

……………………        …………………. 

(pieczęć i podpis)        (pieczęć i podpis) 

Załącznik nr 3 
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Do umowy nr …….. z 

dnia………………..  

 

Wrocław, dn. ……………………. 

 

Protokół odbioru jakościowego 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

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

Data zakończenia przeszkolenia: 

Nazwa i miejsce wykonania:……………………………….. 

W dniu ………. Zgodnie z Umową nr …………………….. 

Lp. Wykonano/Zweryfikowano 
Wynik sprawdzenia 

Pozytywny 

1  TAK / NIE* 

2  TAK / NIE* 

3  TAK / NIE* 

4  TAK / NIE* 

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został 

wykonany w terminie*  
 

* niepotrzebne skreślić  

Uwagi: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

……………………        …………………. 

(pieczęć i podpis)        (pieczęć i podpis) 


