
 

CZĘŚĆ 1/2/3* 
 

Umowa nr ……………………… 
 
zawarta w dniu ……………..2019r. w Łodzi pomiędzy: 
 
Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 190,  
NIP 725-19-06-517, REGON: 100077301 wysokość kapitału zakładowego 1 035 100 000,00 zł, 
działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  
KRS: 0000243066,  
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
 

reprezentowaną przez: 

 

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

 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego sektorowego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych – w skr. ustawy Pzp (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z ofertą Wykonawcy z dnia ___________ r., sporządzoną na podstawie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – w skr. SIWZ, z dnia __________ 2019 r. 
 
Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania 
niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęły na ważność uzgodnień w 
niej zawartych. 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 
W przypadku Części 1 zamówienia: dostawa, montaż i ustawienie mebli w budynkach biurowych na 
ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi (załącznik nr 9a do SIWZ). 
W przypadku Części 2 zamówienia: dostawa, montaż i ustawienie regałów metalowych oraz regałów 
przesuwnych w pomieszczeniach archiwum na ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi (załącznik nr 9b do SIWZ). 
W przypadku Części 3 zamówienia: dostawa, montaż i ustawienie mebli w aneksach kuchennych 
budynków na ul. Wólczańskiej 17 (załącznik nr 9c do SIWZ). 
2. Oferowany asortyment winien być: 

1) fabrycznie nowy; 
2) nieużywany, nie powystawowy; 
3) dopuszczony i wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
4) zgodny ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki nr 9a/9b/9c, do 

SIWZ); 



 

5) wolny od wad fizycznych, kompletny, co oznacza, że do jego zamontowania oraz 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych 
elementów i akcesoriów. 

3. Miejscem dostawy jest docelowa siedziba Zamawiającego znajdująca się w Łodzi przy ul. 
Wólczańskiej 17. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 (załącznik nr 9a do SIWZ) (część 
1), 2 (część 2) (załącznik nr 9b do SIWZ), 3 (część 3) (załącznik nr 9c do SIWZ) do umowy. 

 
§2 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w §4; 
2) zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed 

planowanym terminem dostawy; 
3) zabezpieczenia przed uszkodzeniem przedmiotu umowy w czasie transportu i 

rozładunku; 
4) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami; 
5) sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz zatrudnionymi pracownikami; 
6) zapewnienia dopuszczenia do prac jedynie wykwalifikowanych, przeszkolonych i 

uprawnionych do wykonywania przedmiotu zamówienia osób, wyposażonych w sprzęt 
ochrony osobistej, podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

 
§3 

Prawo opcji (dotyczy tylko części 1) 

1. Dla części 1 zamówienia opisanej w §1 ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z 
prawa opcji do 15% wartości zamówienia poprzez nabycie mebli zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia dla części 1 (załącznik nr 9a do SIWZ) i cenach jednostkowych zawartych w 
formularzu cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ).  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy, tj. 9 
miesięcy od dnia podpisania umowy. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawianego w ramach prawa opcji asortymentu 
w terminie 15 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 8.  

4. Zamawiający może za zgodą Wykonawcy dokonać zmiany terminu, w którym możliwe jest 
skorzystanie z prawa opcji. 

5. Zamawiający może wykonać prawo opcji w dowolnym dniu od momentu podpisania umowy do 
terminu wygaśnięcia umowy lub wartości procentowej opcji. 

6. W przypadku, gdy przedmiot opcji został wycofany ze sprzedaży, zaprzestano jego produkcji lub 
brak jest dostępu do niego na rynku (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela 
handlowego) Wykonawca może zaoferować inny przedmiot o parametrach nie gorszych niż 
przedmiot wycofany i po cenach jednostkowych nie wyższych niż podane w ofercie. W takim 
przypadku Zamawiający ma 3 dni robocze na wyrażenie zgody na zaoferowany asortyment. 

7. Realizacja przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy. 

8. Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego 
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie, 
przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. 

9. Oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji będzie zgłaszane Wykonawcy 
pisemnie na adres: …………………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres: 
…………………………………….. 

10. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z 
prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak 



 

złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie 
powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 

11. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot zamówienia zlecony w ramach 
opcji będzie cena wskazana w formularzu cenowym oraz faktycznie zrealizowany przedmiot 
zamówienia w ramach opcji. 

12. Pozostałe zapisy umowy stosuje się odpowiednio. 
 

 
§4 

Termin realizacji umowy 
1. Umowa została zawarta na okres 9 miesięcy od daty jej podpisania. Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 na wezwanie Zamawiającego nie później niż 
30 dni od daty skierowania wezwania do Wykonawcy.  

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 
(całego lub jego części) jest protokół przekazania/odbioru podpisany przez obie strony umowy, 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury według faktycznej 
ilości zakupionego przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego. Integralną część 
protokołu odbioru stanowią dokumenty dotyczące przedmiotu umowy: dokumentacja 
techniczna, instrukcje obsługi, instrukcje dotyczące eksploatacji itp. 

4. Zamawiający może odmówić odbioru i podpisania protokołu odbioru jeżeli: 
a) przedmiot umowy jest niezgodny z umową oraz załącznikami; 
b) przedmiot umowy jest uszkodzony albo niekompletny; 
c) Zamawiający stwierdził inne wady przedmiotu umowy. 

5.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie 

stwierdzonych wad nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy, 
c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego 
obniżenia wynagrodzenia. 

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte  
do usunięcia wad. 

 
§5 

Nadzór nad umową 
1. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie prawidłowej realizacji umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

2) ze strony Zamawiającego: 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
………………………………………………………......... 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy. 

 
 
 



 

§6 
Wynagrodzenie/warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie w 
wysokości…………………….netto (słownie……………………………….). 

2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy; w kwocie 
wynagrodzenia zawierają się wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Faktury wystawiane będą na „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” sp. z o.o. w Łodzi posiadającą 
numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczane będą do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z późn. zm.). 

5. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF Zamawiającego na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517. Platforma, która obsługuje 
Zamawiającego – broker PEFexpert. 

6. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, 
jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 

7. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie ….. dni od 
daty dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na nr 
konta wskazany na fakturze. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
 

§7 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na asortyment wchodzący w skład przedmiotu umowy określony w 
§ 1 ust. 1 na okres………….…..miesięcy; 

2. Okres gwarancji jest liczony od podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania/odbioru, 
o którym mowa w §4 ust. 2. 

3. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 10 dni dokona naprawy gwarancyjnej lub w przypadku 
technicznych możliwości naprawy wymieni uszkodzony asortyment na nowy, zgodny ze 
specyfikacją. 

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego, z możliwością naprawy w 
serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. W takim przypadku 
transport mebli do i z serwisu odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie wprowadzi ograniczeń w gwarancji. 
6. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają usterki wynikłe z nieprawidłowego użytkowania przez 

Zamawiającego. 
7. Powiadomienie o usterce będzie zgłaszane Wykonawcy pisemnie na 

adres…………………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres…………………………………….. 
8. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca usunął wadę istotną, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 
czas, w którym wada była usuwana. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
swojej siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów w czasie trwania 
gwarancji, pod rygorem uznania za doręczone oświadczenia złożonego na poprzedni adres. 

 
§8 

Kary umowne 
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 



 

1) za opóźnienie w dostarczeniu zamówienia lub jego części w stosunku do terminu 
podanego w §4: 3% wartości brutto niedostarczonego asortymentu (zgodnie z wyceną 
zawartą w formularzu cenowym) za każdy dzień opóźnienia; 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy: 40% wartości netto 
Umowy określonej w §6 ust. 1; 

3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji: 0,1 % 
wartości netto umowy określonej w § 6 ust. 1. 

2. Strony oświadczają, iż Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego kary umowne. 

 
 

§9 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części: w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych); 

2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu 
umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy;  

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, o ile Wykonawca: 

1) zaprzestał wykonywania dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za 
wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

2) nie usunął wad przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie lub usunął je nienależycie; 
3) wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie 
pisemnej, w terminie 10 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca 
odstąpienie od Umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji gdy Zamawiający nie 
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania tj. opóźnia się  z 
płatnością o co najmniej kolejne 14 dni od daty otrzymania dodatkowego, pisemnego wezwania 
do zapłaty ze strony Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w 
następujących przypadkach: 

1) w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy przedłużenie 
nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego, o czas przez jaki Wykonawca nie mógł 
realizować umowy; 

2) zwiększeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - 
w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy; 

3) zmniejszeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów 
- w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 



 

4) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 
których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana; 

5) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich. 
 

§11 
Postanowienia dotyczące podwykonawców 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia pod 
warunkiem, że przed zawarciem umowy z podwykonawcą uzyska pisemną zgodę Zamawiającego 
na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania 
takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy określający część zamówienia, którego wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy 
do jej wykonania oraz projektem umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą/ami. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji na piśmie, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania wniosku wraz z projektem umowy, z podaniem powodów w przypadku odmowy 
udzielenia zgody.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy zawartej z podwykonawcą(ami) 
(wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis, w terminie 3 dni od dnia 
zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

4. Pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma prawa zmienić postanowień umowy zawartej z 
podwykonawcą, jeśli nie uzyska zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany. 

5. W razie zmiany podwykonawcy, który jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP będzie 
podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest zaproponować innego podwykonawcę, spełniającego warunki określone w 
SIWZ na dzień podjęcia decyzji o zmianie podwykonawcy i przedłożyć Zamawiającemu wszystkie 
wymagane oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby 
były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy. 

7. Za wykonanie przez podwykonawcę przedmiotu umowy przysługiwać mu będzie wynagrodzenie 
należne od Wykonawcy. 

8. Za zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie 
Wykonawca.  

9. Zapisy niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do powstania odpowiedzialności 
Zamawiającego wobec podwykonawcy.  

 
§12  

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród 

siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktury, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie: ……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. 

 

 



 

§13 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i 
realizacji umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych 
niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

 
§14 

Inne postanowienia 
1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, 
telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej 
informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 
 

§15 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej za wyjątkiem §5 ust. 
2 umowy. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony. 
6. Załącznikami do umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z wyjaśnieniami (przekazany na płycie CD) 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
3) Załącznik nr 3 – protokół przekazania/odbioru. 

 
 
Wykonawca         Zamawiający  
 
 
 
 
 
 
 
 
* zostanie zawarta odrębna umowa na każdą część zamówienia 
 
 
 
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA/ODBIORU 

Załącznik do Umowy nr……………….. 

 

Zamawiający: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dnia………………………………………nastąpiło przekazanie i odbiór …………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zgodnie z umową nr…………………………………..zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Przedmiot zamówienia przekazano/odebrano zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Nazwa i charakterystyka 
przedmiotu 

Liczba 
zamawiana 

(szt.) 

Liczba 
dostarczona 

(szt.) 

Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 
 
 
 
 

Wraz z przedmiotem zamówienia przekazano: ……………………………………………………………………… 

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

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

 

Niezgodności lub wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia: ………………………………………. 

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

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

 

Wnioski i zalecenia po przekazaniu/odbiorze: ……………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 

 

Ze strony Wykonawcy 
(przekazanie) 
 
 
 
………………………………………….. 

Ze strony Zamawiającego 
   (odbiór) 

 
 
 

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

 
 


