
Wzór umowy str. 1 

 

ZAŁACZNIK 4

 

UMOWA NR ……………………………..……… 

 

W dniu  ...........................................  2017 r. w Gdyni w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:  

 

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Śmidowicza 69, 81-127 

GDYNIA, Polska, posiadającą NIP 586-010-46-93; REGON 190064136,  

w imieniu którego działają:  

1. Rektor-Komendant – kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHTF 

zwaną dalej “ZAMAWIAJĄCYM”,  

 

a 

 

………………………………….. z  siedzibą w  ............  przy ul ................................................ , 

kod ………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………., ………….. Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………..  posiadającym NIP 

……………………………., REGON: ……………………….,  

reprezentowanym przez: ………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami,  

 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania 

komputerowego dla potrzeb wyposażenia pracowni komputerowej, zwanego dalej 

„OPROGRAMOWANIEM”.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje także zapewnienie przez Wykonawcę pełnego i 

bezpłatnego wdrożenia oprogramowania w siedzibie Zamawiającego na stanowiskach 

wskazanych przez Zamawiającego w liczbie równej liczbie dostarczonych licencji w 

terminie siedmiu dni od wezwania przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 

jednego miesiąca od skompletowania zasobów sprzętowych przez Zamawiającego oraz 

bezpłatne co najmniej 14 dniowe przeszkolenie z funkcjonalności dostarczonego 

oprogramowania pracowników Zamawiającego w liczbie nie większej niż dziesięciu w 

terminie siedmiu dni od wezwania przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 

jednego miesiąca od w pełni funkcjonalnego wdrożenia oprogramowania. 

3. Specyfikację OPROGRAMOWANIA oraz warunki licencyjne i warunki wsparcia 

producenta OPROGRAMOWANIA określa załącznik nr 1 do Umowy. 
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§ 2 

Wartość Umowy i warunki płatności 

1. Za protokolarne przekazanie w siedzibie Zamawiającego Przedmiotu umowy określonego 

w §1 ust. 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:  netto zł 

(słownie:……………….. zł ..../100), brutto zł (słownie:  …………………..…. zł ..../100), 

w tym podatek VAT obliczony wg. stawki ……. % w kwocie  ………………….zł. 

Dostarczenie OPROGRAMOWANIA do siedziby Zamawiającego powinno nastąpić nie 

później niż do …. dnia od podpisania Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, do której 

Wykonawca dołączy oryginał protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z wymaganiami 

określonymi w § 4 ust. 2 Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się doręczyć 

fakturę Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia jej wystawienia. 

3. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa polskiego, z 

podaniem numeru umowy, a ponadto zawierać będzie kwoty w złotych polskich, stawkę 

i kwotę obowiązującego podatku VAT oraz wartość brutto Umowy. 

4. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1, uważa 

się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą 

OPROGRAMOWANIA i udzielenia licencji dla OPROGRAMOWANIA na wszystkich 

wskazanych w Umowie polach eksploatacji, konsolidacji i gwarancji oraz koszty 

transportu, podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT. 

 

§ 3 

Terminy realizacji Umowy 

Termin wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 wynosi trzy dni od daty 

jej podpisania. 

 

§ 4 

Potwierdzenie realizacji Umowy 

1. Poprawne i kompletne dostarczenie OPROGRAMOWANIA będzie potwierdzone w 

formie podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu 

odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Warunkiem koniecznym odbioru części pierwszej Zamówienia jest pozytywna weryfikacja 

wiarygodności zapisów tabeli spełnienia warunków funkcjonalności, minimalnych 

parametrów gwarancji, eksploatacji i naprawy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Protokół odbioru stwierdzający jednoznacznie, że dostarczenie OPROGRAMOWANIA 

zostało wykonane bez zastrzeżeń, będzie po dostarczeniu Zamawiającemu faktury VAT, 

podstawą do wypłacenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Protokół odbioru Strony sporządzą w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 
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§ 5 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą starannością, zgodnie z ofertą i 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 

wykonania Umowy. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z 

wykonaniem Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i 

zaniedbania osób, które skieruje do wykonania Umowy, jak również podwykonawców i 

ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były 

działania, względnie uchybienia, jego własne. 

4. Koordynatorami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego: dr Tomasz Sobczyński, tel.: ………………………….,  

email.: t.sobczynski@amw.gdynia.pl oraz dr hab. Grzegorz Krasnodębski, tel.: 

………………………., email.: g.krasnodenski@amw.gdynia.pl 

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

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że związane są warunkami 

ustalonymi w Umowie oraz do podpisania protokołu odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w 

tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, 

likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej 

działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu 

upadłości - następnego dnia od dnia jej ogłoszenia. 

 

§ 6 

Własność intelektualna i warunki licencjonowania 

1. W ramach przedmiotu Umowy i wynagrodzenia w niej określonego, Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego licencje, sublicencje albo zapewni ich przeniesienie od 

podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie, bez możliwości 

wcześniejszego wypowiedzenia, co najmniej w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Umowy. Warunki korzystania z 

OPROGRAMOWANIA w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od 

standardowych warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot, 

któremu przysługują prawa do tego OPROGRAMOWANIA, w tym muszą obejmować 

co najmniej następujące pola eksploatacji: 

1) wykorzystanie OPROGRAMOWANIA lub jego części na potrzeby Zamawiającego, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i załącznikach do niej; 

2) utrwalanie lub zwielokrotnienie OPROGRAMOWANIA na potrzeby 

Zamawiającego, w celu zastosowania procedur backupowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

mailto:t.sobczynski@amw.gdynia.pl
mailto:g.krasnodenski@amw.gdynia.pl
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1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, 

intelektualnej, itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr 

osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, 

w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, 

2) przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualnej, 

w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw 

do znaków towarowych. 

3. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

Wykonawca: 

1) zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu udzielenie odpowiedniej licencji lub 

sublicencji albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do 

nich majątkowe prawa autorskie nie później niż od dnia protokolarnego przekazania 

OPROGRAMOWANIA  Zamawiającemu, 

2) w przypadku dostarczenia OPROGRAMOWANIA na nośnikach instalacyjnych, 

przenosi na Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy nośników danych, na 

których utrwalone jest OPROGRAMOWANIE. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów będących 

przedmiotem niniejszej Umowy. 

5. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń 

związanych z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w 

celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób 

trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione 

w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego. 

6. W przypadku, gdy, wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami 

zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie 

mógł korzystać z przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i 

odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z 

OPROGRAMOWANIA. 

 

§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca zapewnia, że odebrane przez Zamawiającego OPROGRAMOWANIE 

będzie wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy zgodnie z 

warunkami określonymi w Umowie i załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wersje OPROGRAMOWANIA oraz jego 

uaktualnienia, będą zgodne z dokumentacją OPROGRAMOWANIA lub odpowiednio z 

dokumentacją jego nowych wersji.  

4. W wypadku dostarczenia OPROGRAMOWANIA na nośnikach, Wykonawca gwarantuje, 

że nośniki wolne będą od wirusów programowych. 
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5. Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie 

trwania gwarancji. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, liczonej 

za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% łącznej kwoty wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2 ust.1, 

2) z tytułu zwłoki w realizacji wdrożenia OPROGRAMOWANIA od 7 dnia od dnia 

wezwania przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 2. w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto za dostarczenie OPROGRAMOWANIA, liczonej za każdy 

dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 2 ust.1, 

3) z tytułu zwłoki w realizacji szkolenia z funkcjonalności oprogramowania od 7 dnia 

od dnia wezwania przez zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 2. w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto za dostarczenie OPROGRAMOWANIA, liczonej za 

każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% łącznej kwoty wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2 ust.1, 

4) z tytułu zaistnienia negatywnej weryfikacji, o której mowa w § 4 ust. 1 w wysokości  

50% wynagrodzenia brutto za część pierwszą Zamówienia,  

5) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

6) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość zastrzeżony6ch kar umownych, 

Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy 

wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej. 

 

§ 9 

Siła wyższa 

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 

zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez 

Stronę jej obowiązków, takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki. 

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
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zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. 

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej 

bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, 

której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 5 dni 

kalendarzowych od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która 

wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w 

jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w 

formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze 

swoich zobowiązań. 

4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z 

Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie 

odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań. 

 

§ 10  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza 

postanowienia Umowy. 

1) Wykonawca nie dostarczy OPROGRAMOWANIA w okresie trzech dni od daty 

podpisania Umowy, 

2) Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego 

bytu prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury 

przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,  

3) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej,  

4) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

Zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła 

sukcesja uniwersalna. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od Umowy poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania 

Wykonawcy do usunięcia naruszeń, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Niezależnie od przypadków, określonych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy z ww. powodu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

prac w trybie natychmiastowym. 
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§ 11 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 

1) gdy zajdzie konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami 

Umowy lub załączników do Umowy, powierzenia podwykonawcom innego zakresu 

części Zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zmiany podwykonawcy 

na etapie realizacji zamówienia,  

2) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy. 

 

§ 12 

Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji 

dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z 

Zamawiającym współpracujących jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy. 

2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności materiałów i 

danych, o których mowa w ust. 1, jeżeli informacje co do których taki obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się 

Wykonawcy do ich ujawnienia, 

2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami sądów lub 

właściwych organów państwowych, 

3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę 

Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1, przez swoich 

pracowników i podwykonawców. 

 

§ 13 

Rozstrzyganie sytuacji spornych 

1. W przypadku zaistnienia sporów między Stronami dotyczących realizacji przedmiotu 

Umowy, Strony zobowiązują się do ich polubownego rozwiązywania. 

2. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykonywania zobowiązań objętych Umową, 

spór winien zostać rozstrzygnięty przez przedstawicieli Stron. Z żądaniem rozstrzygnięcia 

sporu może wystąpić przedstawiciel każdej ze Stron, kierując żądanie do przedstawiciela 

drugiej ze Stron Umowy. 

3. W przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przyniesie ugody, spór zostanie poddany 

pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony związane z wynikłym 

sporem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej. 
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§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. 2017.459 ze . zm.) o ile ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) nie stanowi inaczej i ustawy o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. 2017.880 ze  zm.). 

3. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami zawartymi w 

załącznikach do Umowy, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w 

Umowie. 

4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a 

wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie 

określonej w Umowie, a jeśli formy nie określono pisemnie albo faksem. Zawiadomienia 

i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani 

faktycznych. Za termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy 

pisemnej albo datę dostarczenia faksu na wymieniony w Umowie nr faksu. 

5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone Umową 

winny być składane i dokonywane na następujące adresy: 

1) do Wykonawcy:  ............. adres, nr faxu .....................................................  

2) do Zamawiającego:  ........................ adres, nr faxu .....................................................  

6. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

 

 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja oferowanego oprogramowania oraz warunków licencyjnych i 

wsparcia producenta  

Załącznik nr 2 - Wzór protokołu odbioru. 

 

WYKONAWCA                                                                                                          

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy numer: ..../ ........ /2014 

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA 

  



Wzór umowy str. 10 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy numer: ..../ ......... /2014 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU 

Protokół odbioru ilościowo - jakościowego 

Zamawiający:  ...........................................................................................................................  

Wykonawca: ..............................................................................................................................  

Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadzili odbiór przedmiotu umowy: 

1) dostawy oprogramowania wraz z dokumentacją umożliwiającą w pęłi funkcjonalne 

użytkowanie oprogramowania, zgodnie z warunkami określonymi w umowie nr 

………………..        z dnia   na zakup wraz z dostawą do Zamawiającego 

oprogramowania komputerowego dla potrzeb wyposażenia pracowni 

komputerowej na potrzeby Zamawiającego. 

W odbiorze uczestniczyli: 

Ze strony Zamawiającego ............................................................................................  

Ze strony Wykonawcy:  ...............................................................................................  

Wynik odbioru: 

1. Pozytywny - bez zastrzeżeń*) 

2. Negatywny *) 

Podać przyczyny:  .................  

3. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

*) Niepotrzebne skreślić, pozostawiając jedynie właściwą treść zapisów  

 

Za Zamawiającego   Za Wykonawcę 

Data:  Data 

Imiona i nazwiska, podpisy  Imiona i nazwiska, podpisy 

Pieczątka firmowa  Pieczątka firmowa 


