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Załącznik nr 5 do SIWZ 
UMOWA  

Nr ZP/……./WETI/2020  
 
zawarta w dniu ………………………….r. 
pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
z siedzibą w Gdańsku 80-233, przy ul. G. Narutowicza 11/12,  
NIP 5840203593, REGON 000001620 
reprezentowaną przez:  
prof. dra hab. inż. Jerzego Wtorka – prof. zw. PG - Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 
działającego na podstawie upoważnienia Rektora Politechniki Gdańskiej  
zwaną dalej „Zamawiającym"  
 a  
 
...................................................z siedzibą w .................................NIP................REGON……………... 
CEIDG/KRS……………………….reprezentowanym przez:..............................zwaną dalej  - „Wykonawcą”,  
 
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą  

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków chemii profesjonalnej wraz z transportem,  zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, formularzem cenowym oraz  ofertą z dnia……………….. złożoną przez 
Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, pochodzi z bieżącej produkcji, wolny od wszystkich 
wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie jest przedmiotem praw osób trzecich.  

3. Ilości środków chemii profesjonalnej podane w formularzu cenowym są szacunkowe i nie są wiążące dla 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości , to jest w 
ilościach wskazanych w formularzu cenowym bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać 
roszczenie z tego tytułu. 

4. Rzeczywiste ilości zamawianych środków chemii profesjonalnej wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania 
Zamawiającego. 

5. Koszty opakowań, ubezpieczenia, spedycji ponosi Wykonawca i muszą być uwzględnione w cenie oferowanych 
wyrobów. 
 

§ 2 
TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi sukcesywnie w min. 3  max. 5 dostawach w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania 
umowy lub do wyczerpania kwoty umowy. Konkretne terminy dostaw będą ustalane pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  

2. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych Zamawiającego przekazywanych przez 
niego drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika. 

3. Wykonawca wyznacza adres do składania zamówień przez Zamawiającego: e-mail: ……………………………………….. 
4. Termin realizacji zamówień częściowych  od momentu zgłoszenia do momentu odbioru wynosi  do ……….. dni 

roboczych Zamawiającego. 
5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na Politechnikę Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek nr 41- WETI A, parter, pok. 14. 
6. Nazwa, parametry techniczne oraz cena przedmiotu umowy, dostarczonego do Zamawiającego muszą być zgodne z 

ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niespełniającego warunków zamówienia 
Zamawiający nie dokona jego odbioru.  

7. Wraz z dostawą Wykonawca na prośbę Zamawiającego , dostarczy do każdego produktu: 
a) Karty charakterystyki 
b) Stosowne świadectwa/ certyfikaty jakości potwierdzające spełnianie stawianych w SIWZ wymagań 
c) Inne wymagane prawem certyfikaty, pozwolenia i świadectwa potwierdzające dopuszczenia dostarczanego 

produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
8. Przedmiot umowy  zostanie dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.  
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9. Dostawa musi nastąpić w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00 po telefonicznym zgłoszeniu z co najmniej 24 – 
godzinnym wyprzedzeniem.  

10. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje jego rozładunek oraz wniesienie przez Wykonawcę na miejsce wskazane w pkt 2 
niniejszego paragrafu.  

11. Odbioru przedmiotu umowy pod względem zgodności z ofertą dokona upoważniony przez Zamawiającego pracownik 
spisując z Wykonawcą protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku uwag dotyczących realizacji przedmiotu umowy lub 
stwierdzonych wad przedmiotu umowy, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie 
będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyla uprawnień Zamawiającego 
oraz konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1 
umowy i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.  

12. W toku realizacji umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ma prawo do zmian liczby sztuk w asortymencie 
zamawianych środków chemii profesjonalnej tzn. zwiększenia lub zmniejszenia liczby danej pozycji formularza 
cenowego z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. 

13. W przypadku, gdy zaprzestano produkcji artykułu objętego przedmiotem umowy, Wykonawca może dostarczyć inny 
artykuł o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ, Taka zmiana nastąpi po uprzedniej akceptacji ze strony 
Zamawiającego. 

14. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest 
…………….tel…………………... Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z 
wykonaniem umowy jest …………………….tel. ……………………. 

Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b,c i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 
10.O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody 
powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.  

 
§ 3 

CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia ………………… r. złożoną przez Wykonawcę, ustala się cenę 

w kwocie  brutto: ……………….. zł słownie złotych: (………………………………………zł), w tym: 
a) Realizacja dostaw brutto:……………………….. słownie: ( ………………… zł) 
b) Przeprowadzenie szkoleń brutto: ……………….. słownie: (…………………. zł) 
Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.  

2. Przedmiot umowy (każdorazowa dostawa) uważa się za zrealizowany, jeżeli zostanie odebrany protokołem zdawczo-
odbiorczym, podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia 
faktury  za każdorazową dostawę.  

3. Faktury częściowe (za każdą dostawę) należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i 
Informatyki, 80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93.  

4. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w wykazie 
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od 
towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej.  

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§4 
GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI   

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze: 12 miesięcy liczonej od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego  każdej dostawy bez zastrzeżeń. 

2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy wolny od 
wad, albo na zwrocie zapłaconej ceny. 

3. Potrzeby wymiany w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane Wykonawcy przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy: biuro@czystoscihigiena.pl 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od Zamawiającego 
zgłoszenia potrzeby dokonania wymiany gwarancyjnej (zgłoszonej reklamacji). 
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, Zamawiający będzie domniemywał, że dotarło ono do 
Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe. 

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający zobowiązany jest wskazać oczekiwany przez niego sposób doprowadzenia 
do zgodności z umową wadliwego przedmiotu umowy (wymiana). 

6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od 
wad lub usunięcia wady w  terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych Zamawiającego; 
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7. Zniszczenie lub zgubienie karty gwarancyjnej nie spowoduje utraty gwarancji w przypadku, gdy Zamawiający 
udokumentuje w inny sposób istnienie zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji (faktura zakupu, protokół odbioru). 

8. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeniom. 
10. Termin przydatności do użytku zaoferowanych środków chemii profesjonalnej wynosi min. 18 miesięcy od daty dostawy. 

 
§5 

SERWIS, DORADZTWO TECHNOLOGICZNE I SZKOLENIE PERSONELU 
1.Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 
a) świadczenia usługi serwisu w zakresie posiadanych przez Zamawiającego systemów dozujących: ustawienie stężeń, 
przegląd oraz świadczenie usług doradztwa technologicznego w zakresie dostarczanych profesjonalnych środków 
chemicznych w zakresie ich przeznaczenia, dozowania i norm wydajnościowych oraz do pomocy w doborze środków chemii 
profesjonalnej bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego. 
Czas przyjazdu technologa: …………. dni roboczych Zamawiającego. 
b)Przeprowadzenia szkolenia personelu sprzątającego Zamawiającego w zakresie praktycznego stosowania dostarczanych 

środków chemicznych , ich przeznaczenia, dozowania i norm wydajnościowych. Szkolenie odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi min. 2 cykle szkoleń w ciągu trwania umowy.  

Za przeprowadzenie 1 cyklu szkoleń uznaje się: 
- przeprowadzenie min. 2 szkoleń podstawowych (min. po 3 godziny każde) 
- przeprowadzenie min. 1 szkolenia specjalistycznego (min. 2 godziny) 
 

§6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) Za opóźnienie w zrealizowaniu każdorazowej dostawy zgodnie z § 2 ust. 1 umowy w wysokości 50,00 zł (słownie 

złotych: pięćdziesiąt 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 
b) Za opóźnienie w wymianie zareklamowanej partii dostawy, w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 

00/100) za każdy dzień opóźnienia, za każde zdarzenie; 
c) Za opóźnienie w uzupełnianiu braków liczbowych i asortymentowych i innych niezgodności dostarczonych środków 

ze złożonym zamówieniem w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) za każdy dzień opóźnienia, 
za każde zdarzenie; 

d) Za opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych, w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) 
za każdy dzień opóźnienia, za każde zdarzenie; 

e) Za opóźnienie w realizacji obowiązków świadczenia usługi serwisu, świadczenia usługi doradztwa 
technologicznego, w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) za każdy dzień opóźnienia, za 
każde zdarzenie; 

f) Za niewykonanie obowiązku świadczenia usługi serwisu, świadczenia usługi doradztwa technologicznego, w 
wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) za każde zdarzenie; 

g) Za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji obowiązku przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, w 
wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) za każdy dzień opóźnienia ( w przypadku gdy 
Wykonawca w ofercie zadeklarował wykonanie szkoleń); 

h) Za niewykonanie obowiązku przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł 
(słownie złotych: pięćset 00/100) ( w przypadku gdy Wykonawca w ofercie zadeklarował wykonanie szkoleń); 

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej 
stronie karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w terminie 14 
dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od 
umowy, tj. m.in. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień umowy lub niewykonywania 
umowy z należytą starannością. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:  
1) - zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 
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a)stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia 

lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać 

z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.          

b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1778) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne  lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z 

powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty 

(w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy.. 

Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 

wynikają w/w zmiany. 

2) w przypadku wystąpienia siły wyższej:- żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły 
wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach, 
obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie można było podjąć 
skutecznych środków obrony.           
- strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny nie może jej wykonać w 
sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony o  wystąpieniu działania siły wyższej, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni od jej wystąpienia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 
W powiadomieniu strony informuje o rodzaju siły wyższej oraz jej przewidywanych skutkach dla umowy. Jednocześnie 
strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, których 
można wymagać od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem zminimalizowania skutków  
wystąpienia siły wyższej,  w tym w szczególności skutków dla dalszego wykonywania niniejszej umowy.           
- strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w  zakresie terminu 
wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania o czas  występowania siły wyższej i jej skutków.          
 - strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany 
wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i skutków siły wyższej dla tych  elementów umowy.         
c) Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  
dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie wykonawcy oferowane 
produkty nie będą dostępne na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy lub zaprzestano jego produkcji. Strony 
dopuszczają wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą zamawiającego, możliwość dostarczenia zamienników,  o parametrach 
technicznych co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w ofercie wykonawcy, w cenie wynikającej z oferty 
wykonawcy. Obowiązek pisemnego poinformowania zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego produktu na inny 
w związku z brakiem jego dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody zamawiającego na proponowaną zamianę 
spoczywa na wykonawcy. 
d) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 pkt 1 umowy nie zostanie wykorzystana  wartość umowy brutto określona 
w § 3 pkt 1 istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. 
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienie praw i obowiązków 
      wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego pisemnej zgody.  

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu     
 Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, a ewentualne spory między stronami   
 będą  rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6.Specyfikacja, oferta Wykonawcy i wszelkie aneksy oraz załączniki sporządzone do umowy   
      stanowią jej integralną część.  
7.   Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić 

przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w 
szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub 
znaków towarowych, jeżeli normalne korzystanie z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku 
ujawnienia się roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające 
Zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W 
przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń 
osób trzecich, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia lub 
zwrotu w pełnej wysokości. 

8.    Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.  
9. Przez dni robocze Zamawiającego rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót 
      oraz dni  ustawowo wolnych od pracy.  
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10. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego.  

 
 
Załączniki do umowy:  
1. Protokół zdawczo-odbiorczy  
2.Oferta Wykonawcy z Formularzem cenowym 
 
* niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 

………………………………….     ……………………… 
WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
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       Gdańsk, dnia …….20…. r.  
  

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  
dotyczący przekazania przedmiotu umowy dostawy z dnia ………… r. 

Nr …./009/2020 
  
 
 

 
……………………………………..     …………………………….. 

WYKONAWCA:                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY: 
               (pieczątka Wykonawcy)                                                                                            (pieczątka Zamawiającego) 

            
                 
 
    Przedmiot dostawy:   
 
Dostawa ………………. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ofertą 
Wykonawcy z dnia …………… 
1)………………………………………………….. 
2)…………………………………………………. 
3)…………………………………………………. 
4)…………………………………………………. 
5)………………………………………………….. 
  
Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę w dniu ………….. 
   
Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.*  
  
Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/wady stwierdzone podczas odbioru:  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
  
Termin usunięcia braków/wad ………………………………………………… *  
   
  
Przedstawiciel Wykonawcy:  …………………………...                                  ...........................................  
                                                        (imię i nazwisko)                                                     (podpis)  
  
Przedstawiciel Zamawiającego: ………………………..                    .........................................  
                                                                     (imię i nazwisko)                                             (podpis)  
  
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktur VAT*.  
 
* niepotrzebne skreślić  

 
 


