Załącznik nr 1 do Modyfikacji treści SIWZ z dnia 11.09.2015 r.
Załącznik nr 8 do SIWZ
Umowa – wzór
poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

zawarta w dniu …………….. w Katowicach (Polska), pomiędzy:

Muzeum Śląskim w Katowicach
z siedzibą przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,
prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa Śląskiego pod numerem RIK –
M/12/99, REGON: 001094121, NIP: 634-23-11-686,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – Alicję Knast
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – Jolanty Grabalskiej
a
……………………………………………………………,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..

albo1
……………………………………………………………,
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu
solidarną odpowiedzialność.

§1
Postanowienia ogólne
1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania nr MŚ-ZP-DKB-333-42/15 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym
postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiający nabywa
od Wykonawcy sprzęt, tj.: sprzęt elektrotechniczny, zwany dalej „sprzętem”.
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Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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2. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz jego specyfikacją techniczną wymaganą przez Zamawiającego
zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przygotowanej dla postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej
umowy.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, z należytą starannością, zgodnie z:
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie,
2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy:
1) jest fabrycznie nowy i nieużywany,
2) posiada stosowne atesty i certyfikaty oraz spełnia wszystkie wymagania określone
w normach obowiązujących na terenie Polski i UE,
3) jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przygotowanej dla postępowania poprzedzającego
zawarcie niniejszej umowy.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
albo2
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawcy/ów:
…………………………….3, w zakresie: …………………………………………………….
6. Zmiana podwykonawcy, nastąpić może zgodnie z zasadami, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 4).
7. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy/ów, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu
iż zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie
mniejszym niż wymagany przez Zamawiającego w trakcie postępowania poprzedzającego
zawarcie niniejszej umowy.
8. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom bez
pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak
za własne działania i zaniechania.
10. Wykonawca zapewnia prawidłową realizację przedmiotu umowy, gwarantuje
i efektywne koordynowanie wszystkich działań związanych z realizacją projektu.

sprawne

§2
Przedmiot umowy
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt oraz dokonać jego
rozładunku do magazynu wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się w siedzibie
Muzeum Śląskiego (zwanej dalej obiektem), mieszczącej się w Katowicach przy ul. T.
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Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Nazwy podwykonawców określane są tylko wtedy, kiedy Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Dobrowolskiego 1, w terminie nie dłuższym niż do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
2. Co najmniej na dwa dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (tj. osobę wskazaną
do odbioru przedmiotu umowy) o planowanym terminie dostarczenia sprzętu. Zamawiający
może odmówić przyjęcia sprzętu dostarczonego w dni uznane u Zamawiającego przez
Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 08:00 – 16:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o ład i porządek w czasie realizacji umowy. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia obiektu, spowodowane wykonywaniem
przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia, powstałe podczas realizacji umowy
4. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 Kodeksu Cywilnego, w szczególności karty
gwarancyjne i instrukcje obsługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze sprzętem.
Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
5. Po zakończeniu dostaw sprzętu, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego
sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umową i opisem
przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony Protokołem odbioru
podpisanym przez Strony. Osobą upoważnioną do odbioru sprzętu i podpisania Protokołu odbioru
ze strony Zamawiającego jest ………………….., tel. (32) ………., e-mail: ………………...
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności wykonania umowy pod względem
niezgodności z SIWZ, ilości lub jakości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 5 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt, sprzęt wolny od wad
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po
usunięciu wszystkich niezgodności.
7. Podpisany przez Strony Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę
faktury za realizację przedmiotu zamówienia. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do
umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia
Umowy szczegółowego opisu technicznego i parametrów sprzętu, potwierdzających spełnianie
warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie należy wskazać / wyróżnić
parametry określone opz w celu łatwego sprawdzenia wymaganych parametrów. Wykonawca
przed dostawą sprzętu zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla zaoferowanego
sprzętu.
9. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia opisu, o którym mowa w pkt 10
zobowiązany jest do dokonania oceny ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Brak akceptacji zaproponowanego sprzętu wyszczególnionego w opisie, o których mowa w ust. 9
skutkuje koniecznością dostarczenia nowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
nie dłuższym jednak niż 2 dni robocze. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio.
11. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji zamówienia z chwilą akceptacji przez
Zamawiającego zaproponowanego przez wykonawcę sprzętu, stwierdzającego zgodność
z opisem przedmiotu zamówienia.

§3
Wynagrodzenie
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ……………….. zł (słownie: ……………………..) brutto (wartość umowy)4 w tym podatek od
towarów i usług (VAT) ………….zł. Szczegółowa wycena sprzętu zawarta jest w ofercie
Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym koszt sprzętu, jego dostarczenia, rozładunku, wniesienia, a także uprzątnięcia
obiektu zgodnie z §2 ust. 5, świadczeń gwarancyjnych oraz wszelkie należne cła
i podatki, w tym podatek VAT, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze.
4. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
5. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą przelewu.
6. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia
w płatności.
§4
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez wadę fizyczną należy rozumieć
również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy.
3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem
ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. Podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza
odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w trakcie okresu rękojmi i gwarancji.
4. Strony ustalają, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi, jego długość jest zgodna z
ofertą Wykonawcy oraz liczony jest od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
5. Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta Wykonawcy oraz
karta gwarancyjna (stanowiąca integralną część niniejszej umowy). W przypadku rozbieżności
postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla
Zamawiającego. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający
nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego
za pomocą innego dowodu.
6. Wady ujawnione w terminie gwarancji i rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich
materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach
ustalonych każdorazowo przez Strony. Z czynności odbioru sprzętu po usunięciu wady zostanie
spisany protokół. Postanowienia §2 dotyczące zawiadomienia o terminie dostarczenia sprzętu
oraz dotyczące Protokołu odbioru stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem ilości lub jakości, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przesłania
zgłoszenia przez Zamawiającego, dostarczyć na własny koszt, sprzęt wolny od wad, zgodny z
opisem przedmiotu zamówienia.
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Zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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8. W przypadku ujawnienia wad w ramach rękojmi lub gwarancji po dokonaniu odbioru przedmiotu
umowy Wykonawca zobowiązuje się że:
1) usunięcie wad przedmiotu umowy, albo wymianę wadliwego sprzętu na wolny od wad, jeżeli
usunięcie wad jest niemożliwe na własny koszt, przy czym:
a) czas naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad wynosi maksymalnie 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego,
2) okres gwarancji oraz rękojmi dla naprawianego sprzętu ulega wydłużeniu o czas trwania
naprawy sprzętu,
3) w przypadku wystąpienia kolejnej wady tego samego sprzętu lub jego elementu,
po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw tego samego sprzętu lub jego elementu Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia nowego sprzętu w terminie maksymalnie 21 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej,
4) w przypadku wymiany sprzętu na nowy Zamawiający wymaga, aby posiadał on parametry
nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia,
5) w przypadku wymiany sprzętu na nowy, bieg okresu gwarancji i rękojmi dla tego sprzętu
rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej
protokolarnie.
9. Zamawiający może zgłaszać wady w dni robocze w godzinach 9-17. Zgłoszenia wad dokonywane
będą pocztą elektroniczną na adres e-mail………… i/lub faxem na nr …………... Wykonawca
zobowiązany jest podjąć reakcję w związku ze zgłoszoną wadą najpóźniej w następnym dniu
roboczym po zgłoszeniu wady.
§5
Kary umowne
1. W razie niedotrzymania terminów wykonania umowy określonych w §2 ust. 1, ust. 8, ust. 10
oraz §7 ust. 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia.
2. W razie niedotrzymania terminów usunięcia wad zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji
określonych w §4 ust. 8 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy za każdy
dzień opóźnienia w usunięciu wad.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w odpowiedniej części
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, lub 20%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto za część przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym
mowa w §3 ust. 1.
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie do 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania
do zapłaty.
7. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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8. Kary umowne mogą być kumulowane. W szczególności kara umowna za odstąpienie od Umowy
może być kumulowana z pozostałymi karami umownymi.
9. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone
z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe – Zamawiający wystawi Wykonawcy
notę obciążającą z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni.

§6
Odstąpienie od umowy
1. Poza sytuacjami, określonymi w §5 ust. 3 Umowy, oraz wynikającymi z przepisów prawa,
Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy,
odstąpić od umowy w całości lub części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,
2) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę w większym rozmiarze lub kolejny raz
wyrządził szkodę Zamawiającemu bez względu na jej rozmiar,
3) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1,
ust. 8 lub ust. 10, przekroczy 5 dni roboczych,
4) dostarczony sprzęt lub jego poszczególne elementy będą wadliwe lub będą niezgodne
z opisem przedmiotu zamówienia, a wady lub niezgodności te nie zostaną w całości usunięte
w terminie, o którym mowa w §4 ust. 8 Umowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
od Umowy odstąpić a także może powierzyć poprawienie przedmiotu Umowy innej osobie na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
3. Przyczyny odstąpienia od umowy wskazane w ust. 1 i ust. 2 Strony uznają za przyczyny
odstąpienia leżące po stronie Wykonawcy.
4. 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. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

§7
Zmiany umowy
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności
wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie
w sytuacji:
1)

zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn.
na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,
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2)

zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania
pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. „siła
wyższa”. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie
terminu wynikającego z oferty,

3)

zmiany terminu dostawy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego,
dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji dostawy,

4)

ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany zakresu zamówienia
powierzonego podwykonawcom a także zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem
postanowień §1 ust. 7 umowy,

5)

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

6)

wydłużenia terminu
sprzętu/Wykonawcę,

7)

zakończenia serii produkcyjnej danego modelu sprzętu oraz rozpoczęcia produkcji
modelu sprzętu o takich samych lub lepszych parametrach.

8)

zastosowanie materiałów i wyposażenia pozwalających na skrócenie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

9)

zmiany w projektowej opisie przedmiotu zamówienia wynikające z uwarunkowań
użytkowych, estetycznych lub względów bezpieczeństwa,

gwarancji

w

sytuacji

przedłużenia

jej

przez

producenta

10) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania
umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa w § 3
ust. 1 umowy.

§8
Postanowienia końcowe
1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów Stron niniejszej
umowy oraz do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………., tel.: ………. fax: ………., e-mail: ………………….,
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………, tel.:………., fax: ………., e-mail: ……………………..
2. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, poprzez
pisemne powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności zmiany umowy; inne zmiany w Umowie
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93
ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.).
5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.
W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji, spór taki Strony poddają
rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym oraz formularzem gwarancji
Załącznik nr 2: Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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załącznik nr 2 - Wzór protokołu odbioru

PROTOKÓŁ ODBIORU

Miejsce dokonania odbioru: ..........................................................................................
Data dokonania odbioru: .............................................................................................
Umowny termin dokonania odbioru: ...............................................................................

Ze strony Wykonawcy:

Ze strony Zamawiającego:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(nazwa i adres)

(nazwa i adres)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr ………………………. z dnia ………………………. jest:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość
[kpl]

Uwagi
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Potwierdzenie kompletności dostawy

Tak*, Nie* – uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Potwierdzenie pod względem technicznym i jakościowym

Tak*, Nie* – uwagi: …………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Końcowy wynik odbioru

Pozytywny*, Negatywny* – dlaczego: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy

Ze strony Wykonawcy:

Ze strony Zamawiającego:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(nazwa i adres)

(nazwa i adres)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

*) niewłaściwe skreślić
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