
UMOWA  

O WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ  

 

W dniu ………………….. w Łodzi w wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 30 000,00 Euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn zm.) po-

między:  

 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z siedzibą 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, posia-

dającym NIP 729-24-78-202, reprezentowanym przez: 

1. prof. dr. hab. n. med. Mariusza Klenckiego – Dyrektora; 

2. mgr Monikę Wąsowską – Główną Księgową; 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

Spółką, Nr KRS ………………………. albo prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą …………………… z siedzibą w ……………………….. , posiadającym REGON 

…………………… i NIP …………………………, na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę w postaci instala-

cji przeciwpożarowej w pomieszczeniu serwerowni, znajdującym się w siedzibie Zama-

wiającego, zwaną dalej „przedmiotem umowy”.   

2. Przedmiotem umowy obejmuje: 

1) wykonanie projektu; 

2) dostawę i montaż urządzeń systemu gaszenia; 

3) uruchomienie i testy instalacji; 

4) szkolenie z obsługi i testy instalacji, trwające min. 2 godziny. 

3. Specyfikację sprzętu, niezbędnego do wykonania instalacji, o której mowa w ust. 1, zwanego 

dalej „sprzętem”, określa załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany z materiałów i sprzętu dostarczonych przez Wyko-

nawcę. 

2. Zamawiający może uzależnić wykorzystanie określonych materiałów i sprzętu od swej 

zgody udzielonej Wykonawcy na piśmie. 

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 3: 

1) odpowiada powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego 

rodzaju, w szczególności spełnia wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa, obo-

wiązujące w dniu jego wydania; 

2) jest w pełni sprawny, fabrycznie nowy, dotychczas nieużywany i nieuszkodzony;  



3) nie był poddawany procesowi demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów,  

a żadne elementy nie wchodziły wcześniej, w całości ani w części, w skład innego produk-

tu, są fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i niefabrykowane; 

4) może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem sprzętu, o którym mowa w § 1 

ust. 3, a także że nie jest on przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, ani nie przy-

sługuje do niego żadne prawo osób trzecich oraz nikt nie rości sobie do niego pretensji i 

nie jest obciążony żadną inną wadą prawną. 

 

§ 3. 

Zgodnie z art. 647
1
 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca oświadcza, że całość robót wykona 

osobiście, bez pomocy podwykonawców.  

 

§ 4. 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w dniu …………..20 …. r.  

 

§ 5. 

1. Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu 

umowy w przypadku: 

1) przerwy w dostawie nośników energii, 

2) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy, 

3) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6, 

4) wystąpienia innych zdarzeń noszących znamiona siły wyższej.  

2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy powinno być potwierdzone sto-

sowny protokołem sporządzonym przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności i 

przekazanym niezwłocznie Zamawiającemu. 

3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia stosow-

nego aneksu do umowy na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§ 6. 

1. Roboty nieobjęte kosztorysem ofertowym oraz roboty dodatkowe i zamienne mogą być 

wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Za-

mawiającego. 

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub w warunkach stanu wyższej konieczności. Prace te po-

winny być odnotowane przez Wykonawcę w odpowiednim protokole. 

3. W razie konieczności wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający zobo-

wiązany jest do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów.  

4. Ustępu 3 nie stosuje się w przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty bez zachowania 

trybu określonego w ust. 1 i 2. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający w dniu wykonania przedmiotu umowy dokona odbioru ilościowego przedmiotu 

umowy, który będzie polegał na sprawdzeniu ilości, kompletności i stwierdzeniu braku uszko-

dzeń mechanicznych sprzętu.  



2. Po zainstalowaniu sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dokona 

odbioru jakościowego, który będzie polegał w szczególności na sprawdzeniu poprawności 

działania zainstalowanego sprzętu, zgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego 

w załączniku Nr 1 do umowy.  

3. W przypadku, gdy przedmiotu umowy nie przejdzie pozytywnie odbioru jakościowego lub 

ilościowego, zastrzeżenia zostaną opisane w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym za-

łącznik Nr 2 do umowy, a Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu nieprawidłowości do 

przedstawienia przedmiotu umowy do ponownego odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od dnia wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Powtórny odbiór będzie pole-

gał na powtórzeniu czynności określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.  

4. W przypadku, gdy przedmiotu umowy nie przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru 

ilościowego lub jakościowego, nie podlega ona ponownemu odbiorowi. Wykonawca zobowią-

zuje się wycofać przedmiotu umowy, który nie przeszedł pozytywnie powtórnej procedury od-

bioru ilościowego lub jakościowego i zastąpić go innym, wolnym od wad. W takim przypadku 

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do odbioru nowy sprzęt w terminie 5 dni robo-

czych od zakończenia powtórnej procedury odbioru.  

5. Pozytywnie zweryfikowany odbiór jakościowy i ilościowy zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez zastrzeżeń.  

6. W dniu zainstalowania i uruchomienia sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 

pracownika Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów nie-

zbędnych do korzystania z przedmiotu umowy. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu 

umowy muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.  

8. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać go 

osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, o któ-

rym mowa w § 8 ust. 1, bez względu na inne postanowienia umowy.   

 

§ 8. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze 

złożoną ofertą w wysokości ……………. zł 

(słownie:……………………………………………………  zł  i 00/100)   

+ podatek VAT ……..% wynosi ………………… zł (słownie: 

…………………………………………………………… zł  

i 00/100) razem: ……………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………… zł i 00/100). 

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy   

podpisany przez Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 5. 

3. Strony ustalają, że płatność z tytułu wystawionej faktury nastąpi w terminie 30 dni od 

daty  otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego 

faktury. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy oraz niezbędne do jej wykonania.  

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie 

nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z  

wykonywaniem umowy. 



7. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Zwłoka w zapłacie faktury powoduje po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty 

odsetek ustawowych.  

 

§ 9. 

1. Osobami zobowiązanymi do kontaktu i stałego nadzoru nad realizację niniejszej umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: ……………………………. tel…………………………… e-mail 

…………..……………; 

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

…………..…..………… . 

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego nie-

zwłocznego powiadomienia drugiej Strony.  

 

§ 10. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowie-

dzialność Wykonawca w wysokości  50 % kwoty, o której mowa w § 8 ust.1; 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1 

% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1. za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1 % kwoty, 

o której mowa w § 8 ust.1. za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 50% wartości brutto wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 8 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

3. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji 

umowy. 

4. W przypadku doznania przez Zamawiającego szkody, której wartość przekracza zastrzeżone 

kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

5. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 11. 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zama-

wiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wy-

łącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy. 

2. Zamawiający lub Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jeżeli druga 

Strona w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasad-

niczych korzyści, jakie Strony mają osiągnąć w wyniku realizacji umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowę bez wypowiedzenia w szczegó l-

ności, gdy: 



1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne, że zdołał go zakończyć w terminach określonych w § 4. W tym 

przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego; 

2)  Wykonawca realizuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami albo z nienależytą 

starannością; 

3) doszło do zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia  

i wykonania niniejszej umowy; 

4) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania Wykonawca może żądać wynagro-

dzenia jedynie za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia albo jej rozwiązania. 

5. W przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przedstawiciele Stron, wskazani w § 9 ust. 

1, sporządzają protokół określający stopień zrealizowania przedmiotu umowy według daty od-

stąpienia od umowy albo jej rozwiązania wraz z określeniem ilościowego zaawansowania wy-

konania przedmiotu umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę rozliczenia finansowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

6. Odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważno-

ści. Strona odstępująca od umowy albo ją rozwiązująca w trybie ust. 2 powinna podać także pi-

semne uzasadnienie swojej decyzji.  

 

§ 12. 

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu umo-

wy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysłu-

guje prawo przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zama-

wiającego.  

 

§ 13. 

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postano-

wień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu nale-

żałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, 

że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

§ 14. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywil-

nego.  

2. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku z reali-

zacją umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 15. 

1. Strony zobowiązuje się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie adresu wskazanego w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w 

przypadku odesłania zwrotnego przez operatora pocztowego przesyłki wysłanej na poda-

ny adres uważa się za skuteczne z upływem 7 dnia, licząc od dnia następującego po dniu 



wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 

niepodjęcia.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

3. Integralne części składowe umowy stanowią: 

1) opis przedmiotu zamówienia; 

2) oferta Wykonawcy; 

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

 

 

 

Zamawiający   Wykonawca 

 

.......................................  ....................................... 

 



Załącznik Nr 1 do umowy 

 

Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Centrala automatycznego gaszenia 

Co najmniej jednostrefowa, w przypadku awarii zasilania napięcie podtrzyma zapasowy aku-

mulator, Centrala musi współpracować z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi oraz wy-

specjalizowanymi przyciskami, umożliwiającymi ręczne uruchomienie i wstrzymanie procesu 

gaszenia jak również z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi.  

 

Do centrali mogą być dołączane następujące obwody wejściowe: 

- co najmniej dwie linie dozorowe z czujkami pożarowymi,  

- co najmniej jedna linia do przyjęcia sygnału wstrzymania rozpoczętego procesu gaszenia z 

przycisków wstrzymania (STOP GASZENIA), 

- co najmniej jedna  linia wejściowa do monitorowania ciśnienia lub masy butli, 

- co najmniej jedna  linia przyjmująca sygnał uwolnienia (wyładowania) środka gaśniczego 

lub potwierdzenia zadziałania urządzenia gaśniczego,  

- co najmniej jedna  linia przyjmująca sygnał uwalniania z ręcznych przycisków uruchomien ia 

(START GASZENIA), 

- co najmniej jedna  linia przyjmująca sygnał uwalniania ręcznego „DODATEK” ,  

- co najmniej jedna  linia doprowadzająca sygnał alarmu z innego systemu sygnalizacji poża-

rowej, 

- co najmniej jedna  linia blokowania sterowania automatycznego (z pozostawieniem ręcznego 

uruchomienia), 

- co najmniej jedna  linia przyjmująca sygnały uszkodzeń od urządzeń współpracujących.  

Wszystkie linie wejściowe muszą być kontrolowane na przerwę i zwarcie.  

 

Centrala powinna być wyposażona w następujące wyjścia: 

- co najmniej jedna linia sygnalizacji ewakuacyjnej o obciążalności 500 mA/24 V,  

- co najmniej jedna  linia sygnalizacji ostrzegawczej o obciążalności 500 mA/24 V,  

- wyjście zasilania urządzeń zewnętrznych 24 V; obciążalność uzależniona od czasu pracy 

przy zasilaniu rezerwowym i pojemności akumulatorów, 

- co najmniej pięć przekaźników z zestykami przełączanymi bezpotencjałowymi, w tym:  

alarmu pożarowego I stopnia, alarmu pożarowego II stopnia, uszkodzenia ogólnego, sterowa-

nia procesami technologicznymi, sterowania urządzeniami hermetyzacji pomieszczenia, pro-

gramowany, czas opóźnienia od 1 s do minimum 10 min.,  

-co najmniej trzy nadzorowane wyjścia przekaźnikowe 24 V, w tym: wyjście sterowania elek-

trozaworem, np. butli z możliwością programowania czasu trwania impulsu w zakresie od 1 s 

do minimum 30 min., wyjście sterowania elektrozaworem z możliwością programowania 

opóźnienia i czasu trwania impulsu, w zakresie od 1 s do minimum 30 min., wyjście sterowa-

nia elektrozaworem np. butli rezerwowych (moment wyzwolenia sterowany z linii zewnętrz-

nej „DODATEK”) z możliwością programowania czasu trwania impulsu w zakresie od 1 s do 

minimum 30 min. 

- co najmniej sześć wyjść do przekazywania podstawowych informacji do systemu nadrzęd-

nego za pośrednictwem bezpotencjałowych styków przekaźnikowych, w tym: alarm pożarowy 



I stopnia,  alarm pożarowy II stopnia – polecenie gaszenia, uszkodzenie, naciśnięcie przycisku 

„WSTRZYMANIE GASZENIA”, uruchomienie gaszenia, manipulacja  

- co najmniej jedno wyjście sterowania zewnętrznymi  sygnalizatorami alarmowymi, 

- co najmniej jedno wyjście RS 232 do połączenia z komputerem w celu odczytu pamięci zda-

rzeń. 

 

Centrala powinna pamiętać co najmniej 512 ostatnich zdarzeń jakie były przez nią sygnalizo-

wane oraz operacji związanych 

z jej obsługą. Powinna również posiadać wbudowany licznik alarmów pożarowych.  

 

Centrala, po wykryciu pożaru, powinna realizować: 

- sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą z możliwością programowania czasu ewakuacji,  

- programowanie czasu opóźnienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśni-

czego, 

- sterowanie urządzeniami technologicznymi, 

- sterownie przegrodami pożarowymi (drzwi, okna, itp.), 

- sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść (o programowanych czasach 

trwania impulsów prądowych), służących do uruchomienia elektromagnesu butli pilotującej i 

zaworu kierunkowego w przypadku środka gaśniczego w postaci gazowej lub zaworu wodne-

go dla urządzeń wodnych. 

 

Proces automatycznego gaszenia powinien być inicjowany przez:  

- jednoczesne zadziałanie czujek na co najmniej dwóch liniach dozorowych pracujących w 

koincydencji z możliwością zaprogramowania wstępnego kasowania czujek,  

 

 

2. Akumulator 7.5Ah/12v, bezobsługowy, AGM, akumulatory do centralki zapewniające zasi-

lanie rezerwowe  72 godziny bez zasilania  – 2 sztuki 

3. Zasilacz 24V/7A, z miejscem na 2 akumulatory 18Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych – 1 

sztuka 

4. Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V, wymiary 167 x 181 x 77mm, akumulatory do zasila-

cza pożarowego  – 2 sztuki 

5. Przycisk uruchomienia, umożliwiający ręczne uruchomienie procesu gaszenia poprzez ude-

rzenie szybki i wciśnięcie przycisku; przycisk powinien mieć żółty kolor obudowy – 2 sztu-

ki 

6. Instrukcja przycisku uruchomieniowego – 1 sztuka 

7. Ramka maskująca do przycisku uruchomieniowego (do montażu natynkowego) – 2 sztuki 

8. Przycisk wstrzymania, przeznaczone do wstrzymania programu samoczynnego gaszenia, 

przycisk powinien mieć niebieski kolor obudowy– 2 sztuki 

9. Instrukcja przycisku wstrzymania – 1 sztuka 

10. Ramka maskująca do przycisku wstrzymania (do montażu natynkowego) – 2 sztuki 

11. Sygnalizator akustyczno-optyczny wejściowy– 1 sztuka 

12. Sygnalizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny – 1 sztuka 

13. Instrukcja ostrzegawcza – 1 sztuka 



14. Optyczna czujka dymu, wykrywane pożary testowe: od TF2 do min TF5, czujka typu roz-

proszeniowego, spełniająca wymagania normy PN-EN 54-7, nie reaguje na wysokoenerge-

tyczne produkty spalania (spaliny) – 2 sztuki 

15. Gniazdo (do czujek ) – 2 sztuki 

16. Areozol do pomieszczenia 56m3 wraz z odpowiednim osprzętem do montażu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do umowy  

 

Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór 

Zamawiający: 

Centrum Egzaminów Medycznych 

93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 

w imieniu, którego odbioru dokonuje: 

 

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko funkcja/stanowisko 

 

 niniejszym potwierdza przyjęcie w dniu ……………………………. 

 

od Wykonawcy: 

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

………………………………………... 
(wpisać pełne dane Wykonawcy) 

 

do eksploatacji następujący przedmiot umowy: 
Lp. Nazwa przedmiotu Typ Liczba Licencja 

1.     

 

1. Zamawiający potwierdza, iż otrzymał wraz dostarczonym przedmiotem umowy: 
- dokumenty potwierdzające gwarancję;  

- instrukcję obsługi; 

- inne…………………………………. (podać jakie). 

2. Zamawiający stwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących prac związanych  

z dostarczeniem do eksploatacji urządzenia: 

- dostawa, zainstalowanie i oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy w miejscu wyznaczonym przez Za-

mawiającego, 

- przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie zasad funkcjonowania, obsługi  

i prawidłowej eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Niniejszym Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, iż dostarczony przedmiot umowy zostaje przyję-

ty do eksploatacji bez zastrzeżeń.  

Nie wnosi się również zastrzeżeń do instruktażu i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.  

4. W przypadku braku instruktażu lub jego niewłaściwego przeprowadzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do niepodpisania niniejszego protokołu.  

5. Stwierdzono, że wykonane prace związane z dostarczeniem do eksploatacji przedmiotu umowy przez Wyko-

nawcę są niezgodne z zawartą umową: 

A. Stwierdzono następujące usterki o nieistotnym charakterze: 

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

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

………………………………………………..……………………………………………………………… i 

wyznaczono termin ich usunięcia do dnia …………………………………………………….…. 

Pomimo wystąpienia ww. usterek odebrano usługę.  

B. Stwierdzono następujące usterki o istotnym charakterze: 

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

……………………………………… 

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

…………………………………….. 

……………………………………………………… i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia 

………………..……………… 

Odebranie prac jako wykonanych zgodnie z umową odbędzie się po usunięciu ww. usterek.  

6. Podpisy: 

Zamawiający Wykonawca 
 

……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 


