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Załącznik nr 9 do SIWZ 

Postępowanie nr BZP.272.3.2020.GK 

 

 

Wzór Umowy 

 

zawarta we Wrocławiu w dniu ................................ pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Biblioteką Uniwersytecką,  

z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301, 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………………….……………………. 

z siedzibą przy ul. ………………………………………………………………………………………………..…………….. 

NIP …………………………….. 

REGON ……………………….. 

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………..………….... 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………….………………  

 

o następującej treści, zwana dalej „Umową” 

 

Strony zgodnie oświadczają, że Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy                   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), nr postępowania ………………………… . 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest: dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i 

kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii 

RFID HF (zwanego dalej Systemem RFID) w Bibliotece Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy został zawarty w treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) – Załącznik nr 1 oraz Załączniku nr 2 do 

Umowy – Opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej OPZ).  

3. Umowa jest współfinansowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju 

Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z310/18, zwanego w 

dalszej części Umowy Projektem. 

 

§2 

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

określonych w Umowie, w tym również zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i 

Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność interpretowania dokumentów: 
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a) Umowa 

b) SIWZ – załącznik Nr 1 

c) Opis przedmiotu zamówienia- załącznik Nr 2 

d) Protokół zdawczo-odbiorczy- załącznik Nr 3 

e) Protokół odbioru jakościowego- załącznik Nr 4 

f) Protokół odbioru ilościowego- załącznik Nr 5 

g) Oferta Wykonawcy – załącznik Nr 6. 

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 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę oraz doświadczenie, jak też dysponuje 

potencjałem technicznym, organizacyjnym i osobowym umożliwiającym profesjonalne, 

terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy poprzez wykonanie w 

szczególności następujących prac: 

a) dostarczenia, montażu, instalacji, uruchomienia urządzeń Systemu RFID wraz z 

niezbędnym oprogramowaniem, 

b) transportu wraz z rozładowaniem i wniesieniem urządzeń Systemu RFID,  

c) rozpakowania i wywozu zbędnych opakowań, 

d) integracji Systemu RFID z systemem bibliotecznym użytkowanym przez 

Zamawiającego, 

e) udzielenia licencji na oprogramowanie Systemu RFID, 

f) dostarczenia dokumentacji Systemu RFID w wersji elektronicznej (na trzech nośnikach 

typu pendrive) i papierowej (3 szt.), 

g) wklejenia i zakodowania 400 tys. szt. etykiet RFID HF (na książki i płyty cd/dvd), 

zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedłoży w terminie 14 dni od dnia 

podpisania Umowy. Harmonogram powinien zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

h) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi informatycznej Systemu 

RFID oraz obsługi instalowanych urządzeń tego Systemu. 

3. Wykonawca gwarantuje, że System RFID umożliwi realizację następujących funkcji: 

a) ochrony zbiorów bibliotecznych przed niekontrolowanym i nieuprawnionym 

wyniesieniem ich poza strefę ochrony,  

b) obsługowych wypożyczeń, prolongat i zwrotów zbiorów bibliotecznych,   

c) samoobsługowych wypożyczeń, prolongat i zwrotów,  

d) programowania etykiet RFID (zapisu informacji o kodowanym egzemplarzu),  

e) zmiany statusu etykiet podczas procesu rejestracji wypożyczeń i zwrotów (zmiana 

statusu zabezpieczenia egzemplarza poprzez aktywację i dezaktywację etykiet RFID),  

f) identyfikacji zbiorów bibliotecznych,  

g) porządkowania, kontroli ustawienia i skontrum księgozbioru,  

h) administrowania Systemem RFID,  
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i) zbierania i analizy informacji dotyczących zdarzeń zachodzących przy wykorzystaniu 

dostarczonego Systemu RFID.  

4. Wykonawca zapewnia, że urządzenia Systemu RFID są fabrycznie nowe, nieużywane, 

nienaprawiane, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach 

producenta oraz spełniają normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej, w tym 

posiadają deklarację zgodności z normą CE. Ponadto dostarczone urządzania Systemu 

RFID posiadają datę produkcji nie wcześniejszą niż 8 miesięcy przed datą dostawy do 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia, że urządzenia i oprogramowanie Systemu RFID są kompletne ze 

wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami i modułami niezbędnymi do 

prawidłowego działania. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia i oprogramowanie Systemu RFID 

posiadają parametry zgodne z wymaganiami podanymi w treści SIWZ (w tym OPZ). 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany urządzeń i oprogramowania Systemu RFID 

na urządzenia i oprogramowanie równoważne, o nie gorszych parametrach 

technicznych i jakościowych jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane urządzenia i 

oprogramowanie zostały wycofane z produkcji. Parametry nowego urządzenia i 

oprogramowania należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający musi zaakceptować 

nowe urządzenia i oprogramowanie. 

7. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia i instalacji Systemu RFID, a także podatki, 

opłaty i inne należności oraz ryzyka związane z prawidłową realizacją przedmiotu 

Umowy. 

 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 4 

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ustalone zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy z dnia…….., 

która stanowi Załącznik nr 6.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:  

A) za dostarczony sprzęt, etykiety i oprogramowanie RFID HF oraz usługę 

wklejania i zakodowania etykiet RFID HF  finansowane z Projektu: 

kwota netto: ……………………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………………..……………….….. 

kwota brutto: ……………………………………………… 

(słownie): ……………………………………………..………. 

B) za dostarczony sprzęt i oprogramowanie RFID HF finansowane poza 

Projektem: 

kwota netto: ……………………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………………..……………….….. 

kwota brutto: ……………………………………………… 

(słownie): ……………………………………………..………. 

WYNAGRODZENIE UMOWY OGÓŁEM(A i B): 

OGÓŁEM KWOTA NETTO: ……………………………………………………………… 

PODATEK VAT: ………………………………..……………….….. 

OGÓŁEM KWOTA BRUTTO: ……………………………………………… 

(słownie): ………………………………………………………………. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi on celem 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności takie jak podatki, 
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wszystkie koszty urządzeń, dostawy, transportu, ubezpieczenia i opakowania, oraz 

udzielenia licencji do oprogramowania. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie 

będzie podlegało podwyższeniu.  

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie 3 odrębnych faktur tj.:  

- odrębnej faktury za dostarczony sprzęt, etykiety i oprogramowanie RFID HF 

finansowane z Projektu,  

- odrębnej faktury za usługę wklejania i zakodowanie etykiet RFID HF finansowaną z 

Projektu, 

- odrębnej faktury za dostarczony sprzęt i oprogramowanie RFID HF finansowane poza 

Projektem.  

5. Wykonawca na fakturze winien wskazać ceny jednostkowe netto wszystkich elementów 

dostawy (dla urządzeń i oprogramowania). 

6. Podstawą wystawienia faktury za dostarczony sprzęt i oprogramowanie RFID HF jest 

podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru zdawczo-odbiorczy 

(Załącznik nr 3) i protokół odbioru jakościowy (Załącznik nr 4), natomiast podstawą 

wystawienia faktury za usługę wklejania i zakodowania etykiet RFID HF jest podpisany 

przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru ilościowy (Załącznik nr 5). 

7. Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji Umowy pociąga za 

sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 bez konieczności zmiany 

niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot Umowy określony w § 

1 ust. 1 kwotę określoną w § 4 ust. 2 przelewem bankowym w terminie ………. dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze.  

9. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany na fakturze będzie zgodny z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie 

podatników VAT zgodnie z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji 

działalności Wykonawcy. 

10. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą przelewu. 

11. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia dostawę urządzeń i oprogramowania Systemu RFID w terminie 

do: 40 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. Dla usługi wklejenia i 

zakodowania 400 tys. szt. etykiet RFID HF data realizacji wynosi do 6 miesięcy od 

dnia podpisania Umowy. 

2. Przedmiot Umowy Wykonawca winien dostarczyć do wskazanych przez Zamawiającego 

pomieszczeń w budynku Biblioteki przy ul. F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu. 

3. Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty potrzebne do korzystania z przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności dokumenty gwarancyjne, instrukcje, deklaracje zgodności oraz wszelkie 

inne dokumenty związane z przedmiotem Umowy. 

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

planowaną dostawą. Wykonanie dostawy przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie strony. Protokół 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Dostawa nastąpi w dni robocze, od poniedziałku do 
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piątku w godzinach 8-12. Wyklucza się dostawy częściowe. 

5. Przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

pisemnie lub faxem na nr …. powiadomienie zawierające co najmniej: datę, godzinę 

dostawy, szczegółowy wykaz urządzeń z wyszczególnieniem ich nazw oraz liczby. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu 

Umowy ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 

do Umowy. 

7. W przypadku, gdy urządzenia i oprogramowanie, nie przejdą pozytywnie procedury 

odbioru ilościowego Zamawiający zgłasza zastrzeżenia i odmawia odbioru całości 

urządzeń i oprogramowania, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieprawidłowości i 

przedstawić urządzenia i oprogramowanie do ponownego odbioru w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżenia przez Zamawiającego. 

8. Prace związane z dostawą i wdrożeniem Systemu RFID (tj. montaż, instalacja, 

uruchomienie urządzeń i oprogramowania oraz integracja Systemu RFID z systemem 

bibliotecznym) prowadzone będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 

8-16. Prace związane z usługą wklejania i kodowania etykiet RFID HF prowadzone będą 

w dni robocze w godzinach 8-19. Wszystkie wymienione wyżej prace prowadzone będą 

w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu. 

9. W ramach procedury wdrożeniowej Wykonawca zobowiązany jest ustalić z 

Zamawiającym termin i zakres przeprowadzenia testów jakościowych dostarczonych 

urządzeń. Termin ten nie może być dłuższy niż 65 dni kalendarzowych od daty 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego – Załącznik nr 3. Termin i zakres testów 

musi być uzgodniony i podpisany przez obie strony Umowy. 

10. Wykonawca przetestuje dostarczone urządzenia pod nadzorem Zamawiającego. 

Zamawiający oczekuje, że w ramach przeprowadzonych testów zostaną osiągnięte 

następujące wyniki: 

a) Symulacja programowania 50 etykiet RFID (w tym 10 etykiet na płyty CD i DVD). 

Etykiety pobrane z podajnika. 

Wynik testu: zaprogramowanie 100% etykiet. 

b) Stanowisko do wypożyczeń, zwrotów i prolongaty dla bibliotekarza 

Wynik testu: bezproblemowe dokonanie wypożyczenia 10 książek oraz 2 płyt 

CD/DVD z naklejoną zaprogramowaną w pkt. 1 etykietą 

c) Stanowisko do wypożyczeń, zwrotów i prolongaty dla bibliotekarza 

Wynik testu: bezproblemowe dokonanie prolongaty 10 książek oraz 2 płyt CD/DVD z 

naklejoną zaprogramowaną w pkt. 1 etykietą. 

d) Stanowisko do wypożyczeń, zwrotów i prolongaty dla bibliotekarza 

Wynik testu: bezproblemowe dokonanie zwrotu 10 książek oraz 2 płyt CD/DVD z 

naklejoną zaprogramowaną w pkt. 1 etykietą. 

e) Symulacja zadziałania bramek bezpieczeństwa. 

Wynik testu: zadziałanie wszystkich zainstalowanych bramek na próbę wyniesienia 

20 pozycji z naklejonymi etykietami zaprogramowanymi w pkt. a 10 pozycji będzie 

miało status "wypożyczony". 

f) Samodzielne stanowisko do wypożyczeń. 

Wynik testu: wyświetlenie komunikatu o próbie wypożyczenia zbyt dużej liczby 

pozycji jednocześnie. 

g) Samodzielne stanowisko do wypożyczeń. 

Wynik testu: bezproblemowe dokonanie wypożyczenia 10 pozycji (w tym minimum 

3 jednocześnie) z naklejoną zaprogramowaną w lit. a etykietą (wysłanie pokwitowań 
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dokonanych transakcji poprzez e-mail, drukowanie pokwitowań oraz rezygnacja z 

pokwitowania). 

h) Samodzielne stanowisko do wypożyczeń. 

Wynik testu: bezproblemowa identyfikacja użytkownika biblioteki za pomocą jego 

karty, legitymacji ELS, a także poprzez ręczne wpisanie numeru konta 

bibliotecznego oraz hasła i wyświetlenie listy 10-ciu wypożyczonych przez niego 

pozycji. 

i) Samodzielne stanowisko do wypożyczeń. 

Wynik testu: bezproblemowe dokonanie prolongaty 10 pozycji zarejestrowanych na 

koncie użytkownika Biblioteki (wysłanie pokwitowań dokonanych transakcji poprzez 

e-mail, drukowanie pokwitowań oraz rezygnacja z pokwitowania) 

j) Samodzielne stanowisko do wypożyczeń. 

Wynik testu: bezproblemowe dokonanie zwrotu 10 pozycji (w tym minimum 3 

jednocześnie) w lit. a etykietą (wysłanie pokwitowań dokonanych transakcji poprzez 

e-mail, drukowanie pokwitowań oraz rezygnacja z pokwitowania) 

k) Wrzutnia i stacja sortująca. 

Wynik testu: przyjęcie 10 wypożyczonych książek w różnych formatach z etykietami 

oraz 4 bez etykiet i przesortowanie ich do właściwych pojemników, odrzucenie 

książek bez etykiet. Identyfikacja użytkownika Biblioteki musi się odbyć za pomocą 

jego karty oraz legitymacji ELS. Prawidłowe transakcje zwrotu muszą być 

potwierdzone wydrukiem pokwitowania. 

l) Przenośny czytnik RFID. 

Wynik testu: przeczytanie wszystkich 10 zaprogramowanych w lit. a etykiet 

wklejonych w książki, ułożonych na metalowym regale. 

m) Przenośny czytnik RFID. 

Wynik testu:  wskazanie niewłaściwie umiejscowionej pozycji wśród 10 ustawionych         

obok siebie na półce. 

11. Poprawność działania urządzeń i oprogramowania zostanie potwierdzona w protokole 

odbioru jakościowego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia minimum 16 pracowników 

Zamawiającego pod kątem obsługi informatycznej Systemu RFID oraz obsługi 

instalowanych urządzeń tego systemu w terminie 14 dni od daty zakończenia testów 

jakościowych.  

13. Przeszkolenie będzie przeprowadzone w wymiarze 4 dni po 6 godzin zegarowych 

każdego dnia. Przeszkolenie odbędzie się w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. 

F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu, w godzinach: 8-14. 

14. Po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego nastąpi podpisanie protokołu 

jakościowego, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

15. Szczegółowe warunki przeszkolenia zostały opisane w OPZ stanowiącym Załącznik nr 

2 do niniejszej Umowy. 

16. W przypadku, gdy urządzenia i oprogramowanie nie przejdą pozytywnie odbioru 

jakościowego, Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu nieprawidłowości do 

przedstawienia urządzeń i oprogramowania do ponownego odbioru w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

Ponowny odbiór będzie polegał na powtórzeniu odbioru ilościowego, a następnie 

jakościowego. 

17. W przypadku, gdy urządzenia i oprogramowanie nie przejdą pozytywnie powtórnej 

procedury odbioru jakościowego, nie podlega on ponownemu odbiorowi. Wykonawca 
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zobowiązuje się wycofać urządzenia i oprogramowanie, które nie przeszły pozytywnie 

powtórnej procedury odbioru jakościowego z dostawy i zastąpić go innym, nowym, 

wolnym od wad. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

określoną w § 9 ust. 2 Umowy, która nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia 

przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru nowe 

urządzenia i oprogramowanie w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej 

procedury odbioru, określonej w niniejszym ustępie. 

 

GWARANCJA WYKONAWCY NA PRZEDMIOT UMOWY 

§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i ich elementy, czyli całość 

przedmiotu Umowy – ……………. miesiące licząc od dnia podpisania przez strony 

protokołu odbioru jakościowego. 

2. Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego 

serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. 

F. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie 

działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonych urządzeń i oprogramowania 

Systemu zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy 

w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, 

powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, 

że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

4. Czas reakcji pracownika serwisu na zgłoszoną awarię w formie kontaktu 

telefonicznego lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, wynosi nie dłużej niż 48 

godzin w dni robocze (przez czas reakcji rozumiany jest przyjazd serwisanta do 

siedziby Zamawiającego - i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu). 

5. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od 

dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (faxem lub e-mailem), chyba że Strony w 

uzasadnionych przypadkach, w oparciu o stosowny protokół wzajemnie podpisany 

uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

6. W przypadku dłuższego czasu naprawy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

sprzętu zastępczego. 

7. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o czas trwania naprawy. 

8. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego urządzenia lub jego elementu  

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowy w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego faksem lub mailem. 

9. W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje się do powyższych postanowień 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad samodzielnie lub w drodze zlecenia 

naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 

przysługujące mu na podstawie Umowy, w szczególności związanych z uprawnieniami 

z tytułu gwarancji i rękojmi. 

10. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady; okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5% łącznej wartości brutto podanej w § 4 
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ust. 2 Umowy w formie ………………………………, na kwotę: …………………………………… zł 

(słownie ………………………………………………… zł). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego powstałych w związku z realizacją Umowy, w tym 

roszczeń z tytułu kar Umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości: 

a) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia należytego 

wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 i 3  

b) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym 

było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy oraz o kwotę ewentualnych 

należności, które Zamawiający potrącił z tytułu realizacji Umowy. 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 8 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia udziela niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i 

terytorialnie licencji na wszelkie oprogramowanie (w tym aplikacje, programy 

komputerowe) systemu RFID oraz na wszelkie aktualizacje udzielane w okresie 

gwarancji. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) w chwili udzielenia Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust.1 Wykonawcy 

przysługują majątkowe prawa autorskie w pełnym zakresie i bez ograniczeń co do 

czasu i co do terytorium, 

b) oprogramowanie i aktualizacje, o którym mowa w ust.1 nie naruszają praw własności 

osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania zezwolenia osoby trzeciej, 

c) oprogramowanie i aktualizacje, o którym mowa w ust.1 działają zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

d) korzystanie z oprogramowania i aktualizacji, o którym mowa w ust.1 przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzieli prawa do korzystania 

nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wszystkie pola eksploatacji 

wskazane w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w tym dotyczy: 

a) trwałego i czasowego zwielokrotniania i utrwalania w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

b) wprowadzania do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c) wprowadzania do pamięci komputera (serwera), 

d) wprowadzania do sieci komputerowych (LAN, WAN, Internet), 

e) użytkowania w pełnym zakresie na dowolnej ilości stanowisk, 

f) użytkowania na dowolnej ilości komputerów (serwerów), 
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g) integracji z systemami zewnętrznymi (w tym systemem bibliotecznym 

Zamawiającego), 

h) sporządzania kopii dla celów archiwalnych i kopii zapasowych, kopia zapasowa może 

być używana równocześnie z oprogramowaniem źródłowym, 

i) udostępniania w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały do nich dostęp w różnych 

miejscach, w wybranym czasie, 

j) udostępniania w ramach sieci komputerowych (LAN, WAN, Internet), 

k) udostępniania za pomocą urządzeń przenośnych różnego rodzaju (telefon, tablet, 

komputer). 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przenosi na własność Zamawiającego nośniki z 

oprogramowaniem. 

5. Udzielenie licencji, o których mowa w ust. 1-3, obejmuje również prawo do korzystania 

z programów komputerowych, których Wykonawca nie jest w całości autorem w 

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale na podstawie 

stosownych umów ma prawo to oprogramowanie częściowo modyfikować – w zakresie 

w jakim takich modyfikacji dokonał. 

6. Wykonawca, na czas od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy do dnia 

udzielenia Zamawiającemu licencji zgodnie z ust. 1, udziela Zamawiającemu, bez 

odrębnego wynagrodzenia, licencji na korzystanie z przedmiotu Umowy, zarówno 

stanowiącego programy komputerowe, jak i nie będących programami 

komputerowymi. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niewypowiadalna i 

bez ograniczeń terytorialnych oraz udzielana jest w celu umożliwienia współpracy 

Zamawiającemu z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w tym na wymienionych w ust. 3  

polach eksploatacji. 

7. Prawa objęte licencjami mogą być wykonywane przez Zamawiającego niezależnie od 

siebie i w zakresie według swobodnego uznania Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że posiada i w chwili przeniesienia 

na Zamawiającego będzie posiadać wszystkie prawa własności intelektualnej do 

przedmiotu Umowy i w związku z tym oświadcza i gwarantuje, że rezultaty jego pracy 

nie naruszają w chwili udzielenia licencji Zamawiającemu, w tym prawa wyłącznego 

zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego i nie będą naruszać żadnych 

praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie będą obciążone żadnymi prawami 

osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym naprawić każdą szkodę, w tym 

pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, które Zamawiający 

może ponieść, lub za które Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której 

naprawienia może zostać zobowiązany, w związku z jakimkolwiek pozwem, 

roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w związku z 

jakimkolwiek innym postępowaniem, w wyniku złożenia przez Wykonawcę 

nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych praw własności intelektualnej. 

9. W przypadku, gdy brak, utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do 

przedmiotu Umowy spowoduje brak, utratę lub ograniczenie prawa Zamawiającego do 

korzystania z przedmiotu Umowy, w całości lub w jakimkolwiek zakresie, to 

Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według 

wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części przedmiotu Umowy 

naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że ich modyfikacja lub wymiana nie 

zaszkodzi funkcjonowaniu oprogramowania ani nie zmniejszy jego funkcjonalności. 

10. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązany 

jest również do udzielenia Zamawiającemu licencji (sublicencji) lub do zapewnienia 
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pozyskania przez Zamawiającego licencji (sublicencji) na użytkowanie, w wymiarze, 

jaki umożliwia Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania w zakresie określonym 

Umową. Wszelkie licencje (sublicencje), jakie w ramach niniejszej Umowy uzyska 

Zamawiający, udzielone będą na czas nieokreślony, jak również nie mogą być 

wypowiedziane przez Wykonawcę ani przez osoby trzecie. Warunki ww. licencji 

powinny zapewnić nielimitowane prawo do równoczesnej pracy dowolnej liczby 

użytkowników z dostępem do wszystkich określonych niniejszą Umową modułów i 

funkcjonalności oprogramowania.  

 

KARY UMOWNE 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma 

prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w  § 1 w wysokości 

0,2% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia,  

b) za nieterminową naprawę gwarancyjną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia 

netto określonego w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za nieterminowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w wysokości 0,2% łącznego 

wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

d) w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 2 w 

przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. Przyczynami odstąpienia od Umowy, za które odpowiada Wykonawca są 

w szczególności: 

- wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy, uniemożliwiające korzystanie z 

przedmiotu Umowy,  

- opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy przekraczające 20 dni. 

2. W przypadku nie przejścia pozytywnie powtórnej procedury odbioru jakościowego 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % łącznego 

wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 2. 

3. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia netto 

określonego w § 4 ust. 2, Zamawiający może odstąpić od Umowy, a Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 1d). 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa w ust.1 

lit. a, b i c bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu 

Umowy. Karę, o której mowa w ust.1 lit. d niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci 

na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania do zapłaty. 

5. 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.  

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

powstało na skutek okoliczności siły wyższej. 

2. Termin wykonania zostanie zawieszony na czas trwania siły wyższej i biegnie dalej po 

jej ustaniu.Na uzasadniony i udokumentowany wniosek Wykonawcy zamówienia 
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dopuszcza się zmianę i wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres 

trwania przeszkody noszącej znamiona siły wyższej, w którym Wykonawca nie mógł 

realizować przedmiotu Umowy.  

3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności zewnętrzne, które pomimo 

zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań, w normalnym zakresie, 

nie mogą być przez strony przewidziane oraz którym strony nie mogą zapobiec, bądź 

się im przeciwstawić w sposób skuteczny, w szczególności: klęski żywiołowe, stan 

wyjątkowy, stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, stan wojenny, nowe 

akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu 

Umowy oraz brak dostępu do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej we 

Wrocławiu przy ul. F. Joliot-Curie 12. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej Umowy, z zachowaniem formy 

pisemnej, w zakresie modelu oferowanego urządzenia 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. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy 

gdy zaistnieje przeszkoda w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były 

znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w 

momencie wszczęcia postępowania. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny. Zamawiający może odstąpić 

od Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób rażący postanowienia Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

Umowy, w szczególności: 

a) nieuzasadnionego opóźnienia w rozpoczęciu prac, zaprzestania ich wykonywania 

przekraczającego 20 dni; 

b) opóźnienia w realizacji prac w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu o 

którym mowa w par. 3 ust. 2 lit. g) o 14 dni; 

c) Wykonawca znajduje się w stanie niewypłacalności w rozumieniu ustawy Prawo 

upadłościowe, niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu 

ustawy Prawo restrukturyzacyjne albo likwidacji; 

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych). 

3. Zamawiający w ww. przypadkach rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień Umowy zastrzega sobie termin 30 dni na złożenie oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za 

prace wykonane prawidłowo do dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o 

odstąpieniu. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i 

zabezpieczy prace. Następnie Strony umowy dokonają inwentaryzacji prac, na 

podstawie, której przystąpią do odbioru prac wykonanych do momentu odstąpienia 

oraz ich rozliczenia na zasadach określonych w Umowie. 

6. Pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi 

obowiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych prac. 

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający potwierdzi wartość wykonanych 

prac jedynie tych z zakończonych pozycji Harmonogramu, stanowiących podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

 

PRZEDSTAWICIELE UMOWY 

§ 12 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 

- ze strony Zamawiającego - ………………………………… 

adres poczty elektronicznej........................... @uwr.edu.pl,  

nr telefonu: ……………………. 

- ze strony Wykonawcy – ……………………………………… 

adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………….………….. 

nr telefonu: ……………………. 

2. Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których  mowa 

w ust. 1 będzie przekazana drugiej Stronie w formie pisemnej bez konieczności 

wprowadzania zmian w formie aneksu do niniejszej Umowy. 

3. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób 

odpowiedzialnych za realizację Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres 

wskazany w ust. 1 uznaje się za doręczoną. 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 13 

1. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom, Wykonawca 

zapewni ustalenie w Umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 

wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i/albo zaniechania 

Podwykonawców, którymi posłużył się przy realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie wykonywania Umowy żądać od Wykonawcy 

przedstawienia informacji dotyczących Podwykonawców, w szczególności: wykaz 

Podwykonawców uczestniczących w realizacji Umowy ze wskazaniem nazwy i siedziby 

podwykonawców, zakresu powierzonych prac lub dostaw, ich dane kontaktowe oraz dane 

kontaktowe osób działających w ich imieniu.  

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie 
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autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 15 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów zamieszkania 

właścicieli firmy w okresie obowiązywania Umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie 

zakończonych rozliczeń z nich wynikających, pod rygorem uznania za doręczoną 

korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

§ 16 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, a nierozwiązanych na 

drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo, ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

§ 17 

1. Niniejsza Umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. W przypadku gdy do należytej realizacji przedmiotu Umowy konieczne będzie 

przetwarzanie danych osobowych, strony zachowają w tym zakresie wszelkie 

niezbędne wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz 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).  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

4. Za datę podpisania Umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę 

podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza Umowy. 

5. Integralną część Umowy stanowią załączniki. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                      Wykonawca:   

 

 

                                                        Umowę otrzymano dnia: …………….. 2020 r.

        
Umowę sporządziła: Magdalena Zimoląg 
 

 

 

 

Załączniki: 

1/ Załącznik nr 1 – SIWZ 

2/ Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

3/ Załącznik nr 3 – Protokół odbioru zdawczo-odbiorczy 

4/ Załącznik nr 4 – Protokół odbioru jakościowego 

5/ Załącznik nr 5 – Protokół odbioru ilościowy 

6/ Załącznik nr 6 – Oferta Wykonawcy

https://uodo.gov.pl/pl/404/224
https://uodo.gov.pl/pl/404/224
https://uodo.gov.pl/pl/404/224
https://uodo.gov.pl/pl/404/224
https://uodo.gov.pl/pl/404/224
https://uodo.gov.pl/pl/404/224
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Załącznik nr 3 

Do Umowy nr ……… z dnia…………  

 

Wrocław, dn. ………………. 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

Miejsce dostawy: Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 

50-383 Wrocław 

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

wymienionych poniżej. 

 

Lp. Nazwa Nr fabryczny 
Data 

produkcji 
Sztuk Uwagi 

1      

2      

3      

4      

 

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) 
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Załącznik nr 4 

Do Umowy nr ……… z dnia…………  

 

Wrocław, dn. ………………. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO 

 

Data zakończenia przeszkolenia: 

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

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

Lp. Wykonano/Zweryfikowano 
Wynik testu 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

  
Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

 

 

Załącznik nr 5 

Do Umowy nr …….. z dnia…………  

 

Wrocław, dn. ………………. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO 

 

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

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

Usługę oklejenia i zakodowania etykietami RFID HF materiałów bibliotecznych (książek, 

płyt cd/dvd) wykonano dla  ………………. sztuk. 

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) 

 


