Załącznik nr 5b do SIWZ
UMOWA nr______________/wzór dla cz. II/
zawarta w dniu _____________ 2018 r. w Warszawie pomiędzy;
Teatrem Wielkim – Operą Narodową, państwową instytucją artystyczną, z siedzibą w 00-950 Warszawie
przy Placu Teatralnym 1, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 47/98, REGON 013055028, NIP 525-20-59-432 zwanym dalej
„Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają:
___________________________ - ___________________________
___________________________ - ___________________________
a
*[Imię, nazwisko], przedsiębiorcą, prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod firmą ________________,
z siedzibą w________________ pod adresem ____________________(status wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: „aktywny”)
REGON_______________ NIP____________________, zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
*wspólnie prowadzącymi działalność jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą
_______________, pod adresem __________________,
REGON ________________, NIP ________________
zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
* [Firma] z siedzibą w ___________________________, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy
_______________, pod nr KRS:_______________,
REGON ________________, NIP ___________________, o kapitale zakładowym w wysokości ________,
wpłaconym w wysokości _________________*, w imieniu i na rzecz której/-ego działają:
___________________________ - ___________________________
___________________________ - ___________________________
zwanym/ną dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami
*w zależności od formy działalności Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. W przypadku prowadzenia działalności jako spółka cywilna,
należy podać dane wszystkich wspólników oraz dane spółki.
W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej
„Ustawą” została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści:
§ 1 [Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Zamawiającemu Instrumentów wskazanych w załączniku nr 1 do
Umowy, dalej zwanych Instrumentami, tj:
1) Waltorni potrójnej F/B/f-alto wraz z dodatkowym wyposażeniem – 1 kpl.
2) Waltorni podwójnej F/B wraz z dodatkowym wyposażeniem – 3 kpl.
2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone Instrumenty będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
i prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w § 1 zgodnie z:
1) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, należytą zawodową starannością i najwyższymi normami
branżowymi;
2) zaleceniami Zamawiającego.
4.

Wykonawca oświadcza, że akceptuje fakt, iż przedmiot Umowy objęty jest dofinansowaniem z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury, tytuł projektu: „Rozwój potencjału Teatru Wielkiego – Opery Narodowej poprzez zakup
wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej”, nr projektu POIS.08.01.00-00-1011/17 oraz
wyraża zgodę na informowanie osób trzecich przez Zamawiającego o takim finansowaniu.
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§ 2 [Termin wykonania, warunki wykonania przedmiotu Umowy]

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy w całości wynosi 120 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Przez datę zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, od której należy liczyć termin
wykonania przedmiotu Umowy, należy rozumieć dzień wskazany w komparycji Umowy.
3. Dokładny dzień dostawy Instrumentów zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę w trybie
roboczym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Instrumentów do siedziby Zamawiającego własnym transportem
oraz na własny koszt i ryzyko.
5. W terminie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich Instrumentów, a także przeprowadzenia procedury odbioru,
o której mowa w § 3 Umowy i uzyskania protokołu lub protokołów odbioru potwierdzających odbiór
wszystkich Instrumentów będących przedmiotem Umowy.
6. Do kontaktów bieżących w sprawie przedmiotu Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
ze strony Zamawiającego:
Pan/Pani ____________________tel. _________________, e – mail: _________________,
lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby
ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani ____________________tel. _________________, e – mail: _________________,
lub inna wskazana pisemnie osoba.
7. Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą dokonywane drogą
elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 6, chyba, że co innego
wynika wprost z postanowień Umowy.
8. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich
podwykonawców i ich pracowników w przypadku, gdy powierzy im wykonanie części zamówienia, którą
wskazał w ofercie.
§ 3 [Odbiór przedmiotu Umowy]
1.

Odbioru przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa, składająca się z co najmniej 2 przedstawicieli
Zamawiającego, spośród wymienionych w ust. 8 oraz co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.

2.

Czynności odbioru będą polegały na weryfikacji kompletności i zgodności z Umową dostarczonych
Instrumentów, a także na przeprowadzeniu prób technicznych dostarczonych Instrumentów.

3.

Za datę wykonania całości przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego
protokołu lub protokołów (jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w jednym terminie) odbioru wszystkich
Instrumentów, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, pod warunkiem stwierdzenia kompletności
i zgodności Instrumentów z Umową, a także uzyskania przez nie pozytywnego wyniku prób technicznych.

4.

Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady któregokolwiek z Instrumentów
lub jego elementów, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Instrument wolny od wad, a także
przeprowadzić jego odbiór w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie
przez Zamawiającego dodatkowego terminu na dostawę Instrumentu nie wstrzymuje naliczania kar
umownych, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy.

5.

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

6.

W przypadku zaistnienia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy,
w całości lub w niewykonanej części.

7.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia danego Instrumentu, a także prawo własności Instrumentu, przechodzi na
Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru tego Instrumentu.

8.

Zamawiający jako osoby upoważnione do podpisania protokołu/protokołów odbioru wyznacza
następujące osoby: Łukasz Baska, Grzegorz Żelazko, Tomasz Binkowski, Cezary Falkowski.
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§ 4 [Wynagrodzenie]
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy
określonego w § 1, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, na kwotę netto w łącznej wysokości
__________zł (słownie zł: _____________________________________________________________),
plus podatek VAT w wysokości __________zł słownie zł: _____________________________________),
łącznie brutto: __________zł (słownie zł: _________________________________________________).
Wynagrodzenie z tytułu dostawy poszczególnych Instrumentów określa załącznik nr 1 do Umowy.
2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy
w tym między innymi koszty transportu.
3.

W przypadku, w odniesieniu do którego mają zastosowanie przepisy art. 17 ustawy o podatku od towarów
i usług odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie z tym
przepisem.

4.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca wystawi w tej części fakturę
bez podatku VAT i oznaczy tą część jako „odwrotne obciążenie”.

5.

W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawca
poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały
w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno, gdy
Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne
naliczenie przez dostawcę, jak również w przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu dostawcy
rozliczył za dostawcę podatek należny.

6. Podstawą płatności będzie faktura VAT obejmująca wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania
przedmiotu Umowy.
7.

Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół/protokoły odbioru
potwierdzający/e odbiór bez zastrzeżeń wszystkich Instrumentów wskazanych w załączniku nr 1 do
Umowy.

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od
dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za dzień spełnienia
świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
§ 5 [Gwarancja]
1. Wykonawca, na dostarczone Instrumenty, udzieli _____-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia
podpisania protokołu odbioru danego Instrumentu, a w przypadku, kiedy producent Instrumentów oferuje
termin gwarancji dłuższy niż wskazany powyżej, termin gwarancji na Instrument zgodny z gwarancją
producenta.
2.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia w okresie gwarancji serwisu gwarancyjnego.

3.

Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki Instrumentów w ramach gwarancji w terminie 60
dni od dnia ich zgłoszenia na nr faxu: ____________ lub adres e-mail: _________. Przy czym Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia instrumentu zastępczego w terminie ________ dni od dnia zgłoszenia
Instrumentu do naprawy gwarancyjnej. Dostarczony instrument zastępczy musi być takim samym
modelem instrumentu, jak ten naprawiany w ramach gwarancji. Przez dzień zgłoszenia faxem lub drogą
elektroniczną rozumie się dzień wysłania zgłoszenia, pod warunkiem, że transmisja po stronie
Zamawiającego nie wykazała błędów. Naprawa Instrumentu oraz dostawa instrumentu zastępczego
zostanie potwierdzona protokolarnie.

4.

Jeśli naprawa Instrumentu nie jest możliwa lub jest niezasadna, Wykonawca może dostarczyć nowy
egzemplarz Instrumentu zgodny z ofertą. Jeśli dostawa nowego Instrumentu nastąpi przed terminem
wyznaczonym na naprawę Instrumentu, kar umownych nie nalicza się, w przeciwnym wypadku kary
nalicza się zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2), aż do momentu wymiany reklamowanego Instrumentu na nowy lub
dostarczenia naprawionego Instrumentu.

5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
6. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w uzgodnionym terminie daje Zamawiającemu prawo do
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zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Jeżeli z powodu nieusunięcia w uzgodnionym terminie wad i usterek, które ujawnią się w okresie
gwarancji, wystąpią udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą tych szkód.
8. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia wolnych od wad Instrumentów, jeżeli w okresie
gwarancji dokonane zostały co najmniej trzy naprawy danego Instrumentu, a nadal jest on wadliwy.
9. Wykonawca zobowiązuje się odebrać wadliwy Instrument (oraz dostarczyć instrument zastępczy)
osobiście lub pokryć koszty jego transportu do i z siedziby Wykonawcy, lub do i z wskazanego przez
Wykonawcę punktu serwisowego, właściwego dla producenta dostarczonego Instrumentu lub dokonać
naprawy w siedzibie Zamawiającego.
10. Strony przedłużają okres rękojmi do końca okresu gwarancji.
§ 6 [Odstąpienie od Umowy]
1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu
Umowy, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w niewykonanej części oraz żądania
naprawienia wynikłej stąd szkody. W takim przypadku stosuje się kary umowne określone w § 7.
Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przekazane w terminie 30 dni od powzięcia przez
Zamawiającego wiedzy o okolicznościach skutkujących odstąpieniem od umowy.

2. Niezależnie od pozostałych uprawnień określonych przepisami powszechnie obowiązującymi lub Umową,
w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 7 [Kary umowne, odpowiedzialność]
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, karę w wysokości 0,5 % ceny brutto Instrumentów,
których dotyczy opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek Instrumentów w okresie gwarancji lub opóźnienie w
dostarczeniu instrumentu zastępczego karę w wysokości 0,5 % ceny brutto reklamowanego
Instrumentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym
zgodnie z Umową na usunięcie wad/usterek/nieprawidłowości lub dostarczenia instrumentu
zastępczego (jeśli dotyczy),
3) za odstąpienie od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, karę w wysokości
25 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy,
4) za odstąpienie od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę w wysokości
25 % ceny brutto Instrumentu, którego odstąpienie dotyczy.
2. Kary mogą podlegać sumowaniu.

1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości poniesionej szkody.
4.

Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez dodatkowego
oświadczenia. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
termin zapłaty kar wynosi 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez
niego zobowiązań, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy oraz zobowiązuje się pokryć w całości roszczenia skierowane z tego
tytułu przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie, w tym instytucję finansującą.
6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy
wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym Strony wyłączają zwolnienie się Wykonawcy z
odpowiedzialności na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe
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w trakcie realizacji Umowy w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy lub osób, za które ponosi
odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób
trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu, a wynikających z działania lub zaniechania
Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa
w czasie wykonywania przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy powstałe
z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
§ 8 [Zmiany Umowy]
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod
rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ
oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy następują na pisemny
wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3. Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek
z następujących przypadków:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
i. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego;
b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów w terminach ustalonych w Umowie;
c) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt 2) lub 3)
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) – c) termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu
na zmiany obowiązującego prawa;
c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny;
3) pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, przez siłę
wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu Stron, którego
strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani
któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź,
inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej),
b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku ograniczenia
środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy jakimi dysponuje Zamawiający. W takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
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Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz uzasadnione i udokumentowane
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi
świadczeniami;
d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
f) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy
w wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi na terenie Teatru działaniami artystycznymi,
przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych i powodujących uniknięcie lub
usunięcie kolizji, w zakresie terminu realizacji lub sposobu wykonywania prac;
g) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy.
4. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
§ 9 [Postanowienia końcowe]
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby.
3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być rozwiązywane
bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji,
zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy
i Zamawiającego.
5. Tytuły poszczególnych paragrafów mają znaczenie wyłącznie porządkujące.
6. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Wykonawcy z Formularzem B
2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2
Do umowy nr _______ z dnia _______ 2018 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU (wzór)
sporządzony dnia ………………………………
przy udziale
Przedstawiciele Zamawiającego:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Przedstawiciele Wykonawcy:
……………………………………………………..
……………………………………………………..

1.

Na podstawie niniejszego protokołu kwalifikuje się do odbioru następujące Instrumenty:

Lp.

Nazwa Instrumentu i numer seryjny

ilość

1
…
…
…

2. Zamawiający potwierdza zgodność z Umową ww. Instrumentów oraz uzyskanie przez nie pozytywnego
wyniku prób technicznych.

Przedstawiciele Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

…………………………………..

………………………………..

…………………………………..

……………………………
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