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Projekt 

UMOWA NR ………………….. 

 

zawarta w dniu ………..……. 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą 

w Warszawie (kod pocztowy: 02-591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym 

dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

………………. – ……………………………………………………………………………… 

a 

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

z siedzibą w ………………………………….., wpisanym do ………………………..…………..  

NIP  …………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

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

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”, 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ………………. na „Zakup wraz z dostawą firewall”, na podstawie  

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986, z późn. zm.). 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy, zwanej dalej „Umową”, jest zakup wraz z dostawą firewall, zwanego 

dalej również „urządzeniem”, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 

do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe urządzenia są zgodne ze 

złożoną ofertą oraz Załącznikiem nr 1 do Umowy, a dostarczone urządzenie jest fabrycznie 

nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, a także odpowiada 

przeznaczeniu wynikającemu z Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego 

urządzenia będącego przedmiotem Umowy, a Zamawiający wskutek zawarcia Umowy jest 

upoważniony do korzystania z całości dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy. 
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§ 2 

Terminy i warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 1 Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, do 

Wydziału Systemu Powiadamiania Ratunkowego Departamentu Teleinformatyki 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Radomiu (kod pocztowy: 26-600) 

przy ul. Traugutta 57, w dniu roboczym w godzinach 8:00 – 15:00 oraz wniesie do 

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego własnymi siłami oraz na własny koszt. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu 

Umowy, nie później niż na 2 dni robocze poprzedzające dzień dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania urządzenia oraz 

zabezpieczenia na czas przewozu, w celu wydania Zamawiającemu w należytym stanie. 

Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi 

Wykonawca. 

5. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Strony 

sporządzą protokół odbioru przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

6. Za dzień odbioru przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

i techniczne przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy wskutek wad prawnych i technicznych 

brak jest po stronie Zamawiającego możliwości korzystania z przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia na swój koszt takich wad 

poprzez dostarczenie przedmiotu Umowy wolnego od wad. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących przedmiotu Umowy 

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz przygotowania przedmiotu Umowy do ponownego 

odbioru. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, 

stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. 

9. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń 

Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w ust. 1. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie 

maksymalne wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł netto 

(słownie: …………………………..złotych 00/100), powiększone o podatek VAT ….% 

w kwocie ………………… zł (słownie: …………………………….. złotych 00/100),  

co stanowi kwotę ………………………….. zł brutto (słownie: ………………………… 

złotych 00/100). 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty i opłaty 

związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczególności podatek od towarów i usług, 

koszty gwarancji, a także wszelkie inne koszty składające się na realizację przedmiotu 

Umowy oraz wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tego tytułu. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata za wykonany przedmiot Umowy nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. Jako dzień zapłaty 

faktury VAT rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin uważa się  

za zachowany, jeśli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu 

płatności. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 3, będzie protokół odbioru 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

 

§ 4 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy na okres 

36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o 

którym mowa § 2 ust. 5 Umowy, przy czym w przypadku, jeżeli okres gwarancji producenta 

jest dłuższy, przyjmuje się ten dłuższy okres. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Umowy, zapewni Zamawiającemu: 

1) naprawy urządzenia lub wymiany gwarancyjne w miejscu użytkowania urządzenia; 

2) urządzenie zastępcze w przypadku awarii, usterki, wady lub innej nieprawidłowości 

w działaniu przedmiotu Umowy; 

3) konsultacje i pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania urządzenia i konfiguracji. 

3. Zakres gwarancji obejmuje następujące czynności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń wadliwego działania urządzenia; 

2) diagnozę uszkodzeń; 

3) wymianę lub naprawę uszkodzonego urządzenia; 

4) transport w przypadku wymiany urządzenia na nowy (odbiór i ponowną dostawę 

urządzenia); 

5) inne czynności niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Gwarancji podlegają wszelkie wady urządzenia, niepowstałe z winy Zamawiającego, a także 

niespełnienie deklarowanych przez Wykonawcę funkcji użytkowych, stwierdzone 

w dostarczonym urządzeniu. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania Wykonawcy awarii, usterek, wad lub innych 

nieprawidłowości w działaniu przedmiotu Umowy e-mailem, przez 5 dni w tygodniu  

(w dni robocze) w godzinach od 7:00 do 17:00 na adres: …………………………., przy 

czym zgłoszenie wysłane po godzinie 17:00 będzie traktowane przez Wykonawcę jako 
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przekazane następnego dnia roboczego o godzinie 7:00. Od momentu zgłoszenia e-mailem 

awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości w działaniu przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego, oblicza się termin na ich usunięcie. 

6. Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytej(ych) awarii, 

usterek, wad lub innych nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

momentu dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia w sposób określony w ust. 5. 

7. W przypadku jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca następnego dnia 

roboczego bezpłatnie udostępni Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie 

gorszych niż urządzenie naprawiane. Urządzenie zastępcze powinno pracować do czasu 

usunięcia awarii, usterki, wady lub innej nieprawidłowości w działaniu lub wymiany 

wadliwego urządzenia na nowy. 

8. W przypadku: 

1) niewykonania naprawy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia lub 

wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki urządzenia, po wykonaniu 2 napraw 

gwarancyjnych danego urządzenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego wymieni 

urządzenie, w którym ujawniły się wady, na nowe, wolne od wad o nie gorszych 

funkcjach użytkowych i parametrach, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania; 

2) stwierdzenia wady, której usunięcie jest niemożliwe lub niecelowe, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego wymieni wadliwe urządzenie na wolne od wad, o nie gorszych 

funkcjach użytkowych i parametrach, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, okres gwarancji nowego urządzenia rozpoczyna się 

od nowa z chwilą jego przyjęcia przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewnia, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta 

urządzeń lub podmiot autoryzowany przez producenta urządzeń. 

11. W okresie gwarancji wszystkie koszy związane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu 

Umowy do/z serwisu pokrywa Wykonawca. 

12. W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji z tytułu gwarancji, Zamawiający 

może wystąpić do podmiotu trzeciego z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej 

ekspertyzy. 

13. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 

z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. Zwrot kosztów ekspertyzy nastąpi 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 

zapłaty. Powyższe nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do zapłaty kar umownych 

należnych Zamawiającemu zgodnie z Umową, w tym kar z tytułu niedotrzymania terminów 

określonych w Umowie. 

14. Po wykonaniu każdej naprawy Strony sporządzają Protokół dokonania naprawy. 

15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
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§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej: 

1) kwotę w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

Umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

2) kwotę w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

Umowy, w przypadku zwłoki w wykonywaniu Umowy, w terminie, o którym mowa w  

§ 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) kwotę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu awarii, usterek, wad lub innych 

nieprawidłowości ponad termin określony w § 4 ust. 6 Umowy. Kara, o której mowa  nie 

będzie naliczona za okres, w którym Zamawiający dysponuje otrzymanym od 

Wykonawcy urządzeniem zastępczym o funkcjach użytkowych  

i parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane;  

4) kwotę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

Umowy, w przypadku zwłoki w wymianie urządzenia na nowe zgodnie z § 4 ust. 8 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy powyżej 7 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez 

wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie ust. 3 w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej 

odstąpienie. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. 

5. 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. 

6. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe 

w wyniku działania siły wyższej. 

7. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę (doręczenia Wykonawcy) pisemnego wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem 

ust. 1. 

8. Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji Umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy. 

9. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 6 

Osoby upoważnione do kontaktów 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………….. tel. ………………, e-mail: ……………; 

2) ze strony Wykonawcy: ………………….. tel. ………………, e-mail: …………… 

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1, reprezentują Strony w sprawach bieżących 

uzgodnień oraz merytorycznej współpracy i koordynacji, niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji Umowy, a także są upoważnieni do podpisywania protokołu odbioru przedmiotu 

Umowy oraz protokołu dokonania naprawy. 

3. Zmiana osób i danych (kontaktowych) wskazanych w ust. 1 nie wymaga sporządzania aneksu 

do Umowy i następuje poprzez złożenie (doręczenie) drugiej Stronie pisemnego 

oświadczenia. 

4. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z 

Umową lub w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby 

wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów 

przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), zwanym 

dalej „RODO”. 

5. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej 

Stronie, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

 

§ 7 

Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz 

niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego 

szkodliwym następstwom. 

2. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań, 

zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę 

w ich wypełnianiu. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione lub uprawdopodobnione 

przez Stronę, która się na nie powołuje. 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności 

siły wyższej, na które powołuje się, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia lub powzięcia 

wiadomości o sile wyższej, o ile nie dotyczy to okoliczności powszechnie znanych. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). 

2. Wykonawca nie jest uprawniony, bez zgody Zamawiającego, do przeniesienia wierzytelności 

wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

3. Spory pomiędzy Stronami wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. 

5. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że Strony poinformują pismem przesłanym listem poleconym o zmianie 

adresu. Informacja będzie skuteczna w zakresie korespondencji wysyłanej od dnia 

następnego od otrzymania informacji o zmianie (chyba, że w informacji o zmianie adresu 

wskazano termin późniejszy). 

6. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy; 

4) Załącznik nr 4 – Wzór protokołu dokonania naprawy. 

8. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, z których trzy są przeznaczone dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na: „Zakup wraz z dostawą firewall” 

 

Lp. Nazwa komponentu Minimalne wymagania techniczne 

1. Firewall 

 dedykowane urządzenie sieciowe, nie dopuszcza się 

rozwiązań typu Open Source 

 montaż w szafie rack 19” 

 wysokość – 1RU 

 dysk twardy SSD 

 pamięć przynajmniej 6GB 

 pamięć flash przynajmniej 6GB 

 port USB  

 zasilanie redundantne 

 minimalna przepustowość  - 1Gbps 

 minimalna liczba portów SFP+ (wkładki 

światłowodowe w zestawie)– 2 

 minimalna liczba portów Ethernet 1Gb  - 4 

 loadbalancing 

 zestawianie tuneli VPN (3DES/AES) 

 IPsec site-to-site VPN 

 możliwość zastosowania zewnętrznego PKI dla VPN 

 minimalna liczba sesji klientów site-to-site IPsec VPN 

– 150 

 minimalna przepustowość VPN – 200 Mbps 

 minimalna liczba nowych połączeń na sekundę – 

15000 

 obsługa VLAN-ów 

 dedykowany port do zarzadzania – RJ45  

 firewall  

 acl dla zasobów sieciowych 

 filtr URL 

 NAT 

 routing  

 detekcja, blokowanie, śledzenie, analiza oraz 

ochrona  przed atakami złośliwego oprogramowania 
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 musi umożliwiać sprawdzenie poziomu 

bezpieczeństwa podłączającego się urządzenia, min. 

obecność uruchomionego oprogramowania typu 

firewall, antywirus, poprawki systemu Windows, 

 Dashboards oraz  raportowanie stanu działania 

urządzenia, wykrytych prób ataków, itp. 

 możliwość deklarowania polis bezpieczeństwa dla 

użytkowników, hostów, aplikacji po stronie klienta, 

itp. 

 dedykowany klient VPN producenta urządzenia 

 3 lata wsparcia producenta 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

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

 

Data dokonania odbioru:  

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

 

Ze strony Wykonawcy: 

 

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

(nazwa i adres)    (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

……………………………………. 

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

 (nazwa i adres)              (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

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

 

Lp. Nazwa przedmiotu dostawy 
Jednostka 

miary 
Liczba Wartość Uwagi 

      

 

 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia ……………………………………………............................................ 

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

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

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

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

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością 

zaoferowaną w ofercie: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia ……………………...........................……………….................. 

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

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

............................................................................................................................................. 
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Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia  ……………………………………..................................... 

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

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

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

 

 

 

Podpisy: 

 

 

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

(Przedstawiciel Zamawiającego)         (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

 

PROTOKÓŁ DOKONANIA NAPRAWY 

 

 

Miejsce dokonania odbioru: 

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

 

Data dokonania odbioru:  

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

 

Ze strony Wykonawcy: 

 

……………………………………               ……………….……………………………………. 
 (nazwa i adres)         (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 
 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 

…………………………………….             ………………………..……….…………………… 
(nazwa i adres)         (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych) 

 

 

Nazwa naprawianego produktu: 

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

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

Opis naprawy: 

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

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

Data 

rozpoczęcia naprawy 

 Data 

rozpoczęcia naprawy 

 

Adres serwisu: 

 

…………………………………………………... 

Imię i nazwisko wykonującego naprawę: 

 

…………………………………………………... 

Uwagi wykonującego naprawę: 

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

Uwagi przedstawiciela Zamawiającego: 

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

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

Termin realizacji Zgłoszenia: 

Zgłoszenie zostało wykonane w terminie / nie zostało wykonane w terminie* 

Opóźnienie wyniosło: 

* niewłaściwe skreślić 

Data i czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego 

………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego 

………………………………………………………… 

 

Należy naliczyć karę umowną na podstawie § …... ust. …… Umowy Nr ……………………… 

z dnia ………………………………… w wysokości …………………… (słownie: ………..) 

 

Podpisy: 

 

 

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

(Przedstawiciel Zamawiającego)         (Przedstawiciel Wykonawcy) 

 


