Załącznik nr 5 do SIWZ z dn. 16.07.2018 r.

Umowa nr ………./2018
zawarta w dniu .......................... 2018 r. w Krakowie pomiędzy:
Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie (31-512) przy
ul. Lubicz 46, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
a
.........................................................................................................................................................
z siedzibą w ................................................................................, (kod pocztowy……………………..) przy ul.
..........................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .......................... w
Sądzie Rejonowym dla .................................. w ................., ...... Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.

2.

3.

4.

5.

§1.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik przetargu nieograniczonego, o wartości niższej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp., ogłoszony
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ........................... z dn. …………………………, na dostawę do
siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją i
konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ z dn.
16.07.2018 r., niniejszą umową oraz ofertą Wykonawcy nr ….. z dnia ……. , która stanowi załącznik
nr 1 do umowy.
Przedmiot zamówienia, zgodny z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ z dn.16.07.2018 r. dostarczony będzie wraz z instrukcjami
obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania sprzętu tzn. uzyskania pełnej funkcjonalności sprzętu wskazanej
w specyfikacji technicznej (każde z urządzeń dostarczone będzie w stanie gotowym do pracy w
sieci Zamawiającego, macierz będzie sformatowana i skonfigurowana do pracy zgodnie z
protokołem NAS, urządzenia zostaną podłączone do sieci Zamawiającego i wykazane zostanie ich
prawidłowe funkcjonowanie).
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie gwarancji i wykonywanie przez
Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały
określone w niniejszej umowie i specyfikacji technicznej.
Dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy - nieużywany przed dniem dostarczenia.
Dostarczony przedmiot zamówienia pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta
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obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację
uprawnień gwarancyjnych.
6. Dostarczony sprzęt komputerowy przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej wyposażony
jest w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych
gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
7. Dostarczony przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego
programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona),
(Dzienniki Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1).
8. Dostarczony przedmiot zamówienia nie jest przeznaczony przez producenta do wycofania
z produkcji lub sprzedaży.
§2.
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w § 1, w terminie do ……… dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot
zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, na co najmniej 2 dni przed
podanym wyżej terminem realizacji przedmiotu zamówienia, a to w tym celu, aby:
a) w środowisku Zamawiającego Wykonawca mógł dokonać instalacji oraz konfiguracji sprzętu
oraz oprogramowania a
b) Zamawiający mógł przeprowadzić czynności sprawdzające.
Tym samym przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do Zamawiającego odpowiednio
wcześniej.
2. Przedmiot zamówienia uważa się za zrealizowany w dacie podpisania przez Zamawiającego
protokołu zdawczo-odbiorczego (zgodnie z zał nr 3 do umowy).

§3.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo, za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia,
wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto .......................... zł., słownie: ………………………………………
2. Do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, podanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostały wliczone
wszelkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił
Wykonawca, w tym podatek VAT, koszty ubezpieczenia i dostarczenia przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego, instalacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania do pracy w
środowisku Zamawiającego, konserwację i naprawy przedmiotu zamówienia oraz wykonanie
wszystkich innych obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z SIWZ i umową. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w
zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
3. Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.
NIP Zamawiającego 675-000-18-11;
NIP Wykonawcy
.....................
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4. Podane w ofercie i umowie ceny są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania
umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego (pod
nr tel. 12 42 41 824) o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż na 1 dzień
roboczy przed planowanym terminem dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia.
6. Dostarczenie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu
dostarczenia przedmiotu zamówienia. Protokół ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,
dlatego Wykonawca nie może wraz z protokołem dostawy dostarczyć faktury (faktura zostanie
zwrócona Wykonawcy, jako wystawiona niezgodnie z umową). Wzór protokołu dostarczenia
przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do umowy.
7. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonym protokołem dostarczenia, Wykonawca
w środowisku Zamawiającego dokonuje instalacji oraz konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania.
8. Zamawiający w ciągu 1 dnia od dnia zgłoszenia gotowości ze strony Wykonawcy, przeprowadzi
czynności sprawdzające zgodność przedmiotu zamówienia z ofertą Wykonawcy, niniejszą umową
oraz SIWZ. Czynności te obejmują również sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania oraz
przeprowadzi testy w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania urządzeń z
wykorzystaniem wszystkich jego funkcjonalności.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest
zgodny z SIWZ, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową oraz prawidłowo funkcjonuje Zamawiający i
Wykonawca podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia, którego wzór
zawarto w załączniku nr 3 do umowy.
10.Osoby uprawnione do podpisania protokołów , o których mowa w niniejszej umowie:
a) po stronie Zamawiającego: kierownik projektu OZwRCIN albo osoby zainteresowane
realizacją zamówienia dla danej części wskazane imiennie przez wymienionych na wstępie;
b) po stronie Wykonawcy: ..............................................................................................
11.Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia nie
wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad
przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.
12.W przypadku stwierdzenia w toku czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 8, że
dostarczony przedmiot zamówienia nie jest zgodny z postanowieniami SIWZ, niniejszą umową
oraz ofertą Wykonawcy lub nie funkcjonuje prawidłowo, zostanie sporządzony i podpisany przez
Wykonawcę i Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym:
a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub
niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z postanowieniami SIWZ, niniejszą
umową oraz ofertą Wykonawcy;
b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub
niezgodności.
13.W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu
rozbieżności w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi taki protokół
rozbieżności jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do
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usunięcia wad lub nieprawidłowości lub niezgodności w terminach wskazanych w protokole
rozbieżności.
14. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości lub niezgodności
w wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający może
naliczyć karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego
Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy
bez wyznaczania dodatkowego terminu, z uwzględnieniem kary umownej, o której mowa w §5
ust. 2.
15.Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony protokół
zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
16. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy, podany w
treści faktury, w terminie …. dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z niniejszą umową
faktury.
17.W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu
przysługuje prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy.
§4.
Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz
wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej
zmianie adresu swojej siedziby.
§5.
1. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu:
a) dostarczenia przedmiotu zamówienia (decyduje data podpisania przez Zamawiającego
protokołu dostarczenia zamówienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
naliczy karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) wykonania przedmiotu zamówienia (decyduje data podpisania przez Zamawiającego protokołu
zdawczo-odbiorczego) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę
umowną za opóźnienie w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku, jeśli Zamawiający albo Wykonawca odstąpi od niniejszej umowy w całości lub części
albo ją rozwiąże z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
określonej w § 3 ust. 1.
3. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje świadczeń z tytułu
gwarancji albo wykonuje je niezgodnie z warunkami i terminami wskazanymi w niniejszej umowie,
SIWZ i jego ofercie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy
następny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczeń gwarancyjnych, w
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wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku niemożności nawiązania przez Wykonawcę kontaktu z osobą odpowiedzialną za
przyjęcie świadczenia gwarancyjnego, Wykonawca obowiązany jest przesłać informację o
wykonaniu świadczenia gwarancyjnego na adres a-mail: …………………………………………….…………………
5. W przypadku niedotrzymania terminów reakcji lub naprawy, określonych w § 6 ust. 2 lub
niedotrzymania warunków wymiany określonych w § 6 ust. 2 lit. d) i g), Zamawiający może
naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% od kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
określonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kary tej nie nalicza się, jeżeli
Zamawiający skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkód dalej
idących, przewyższających wysokość należnych kar umownych.
7. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezależne od siebie.
8. Zamawiający odstąpi od umowy, gdy Wykonawca utraci wymagane w SIWZ zdolności do
wykonania przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany podwykonawcy udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp na innego podwykonawcę lub realizacji przez
Wykonawcę zamówienia siłami własnymi, bez przedstawienia przez tego podwykonawcę lub
Wykonawcę dowodów nie podlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1. SIWZ.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
11. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w SIWZ.
Dopuszcza się następujące zmiany:
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,
b) zmianę dotyczącą dostarczanego sprzętu i/lub oprogramowania w sytuacji, gdy nastąpi
wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie
sprzęt lub oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż wynikające z SIWZ, umowy i oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie (tzn.
sprzęt zamienny lub oprogramowanie może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej);
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wycofanie modelu (typu, wersji), objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez
producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,
c) zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy powstała możliwość
zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych,
technicznych lub w dziedzinie oprogramowania, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy, nie
powodujących zmiany zawartej umowy,
12. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w
art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.
13. Warunkiem dokonania zmian jest:
1) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 powyżej,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
3) złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
14. Jeżeli w niniejszej umowie zastrzeżono na rzecz Zamawiającego prawo odstąpienia od umowy w
przypadku jej niewykonania albo nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od
niniejszej umowy aż do zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę, a także w okresie gwarancji i
w okresie jednego roku od zakończenia okresu gwarancji.
§6.
1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty
gwarancyjne, które będą doręczone Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczoodbiorczego przedmiotu zamówienia i będą wystawiane z datą podpisania tego protokołu.
2. Wykonawca udzielenia gwarancji według następujących zasad:
a) terminy:
Lp.

Przedmiot zamówienia

1

sprzęt komputerowy

2

oprogramowanie

Czas reakcji

Czas naprawy

Okres gwarancji

b) przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas, który upłynie od momentu

zgłoszenia awarii do momentu przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego; nie dotyczy
oprogramowania, do którego zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;
c) przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu
awarii liczony do momentu dokonania naprawy; nie dotyczy oprogramowania, do którego
zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;
d) w przypadku dłuższego czasu naprawy aniżeli wskazany w kolumnie 4 w tabelach powyżej
Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu w pełni sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych
parametrach i funkcjonalności; dopuszcza się – za zgodą Zamawiającego – dostarczenie sprzętu
zastępczego (oraz jego zwrotne odesłanie przez Zamawiającego) za pośrednictwem firmy
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kurierskiej na koszt i ryzyko Wykonawcy; dostarczenie i uruchomienie takiego sprzętu
zastępczego powoduje, że nie jest naliczana kara umowna za przekroczenie czasu naprawy,
pod warunkiem, że przekroczenie czasu naprawy będzie nie dłuższe niż 21 dni; po
przekroczeniu tego terminu kara będzie naliczana; nie dotyczy oprogramowania, do którego
zastosowanie mają warunki gwarancji producenta;
e) bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu
zamówienia;
f) wymiana sprzętu w okresie gwarancji na nowy nastąpi w przypadku 3 istotnych jego awarii; za
istotną awarię przyjmuje się każdą awarię ograniczającą funkcjonowanie przedmiotu
zamówienia; wymiana przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminach określonych we
właściwej tabeli w kolumnie „czas naprawy”; w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia
(albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i realizacji świadczeń
gwarancyjnych wynikające ze złożonej oferty; okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku
od początku;
3.Wykonawca udzielenia gwarancji według następujących zasad:
zapewni możliwość zgłaszania awarii przez … godzin na dobę, w godzinach od ….. do …… w dni
robocze:
- tel. pod numer ............................................;
- mailem na adres ............................................
4. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy
lub w załącznikach stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§7.
Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe dotyczące Wykonawcy (będącego
osobą fizyczną) oraz dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę.
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, i to pod rygorem
nieważności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
rzeczowo sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SIWZ oraz załączniki:
Załącznik nr 1 do umowy - Kopia oferty Wykonawcy;
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór protokołu dostarczenia przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 3 do umowy - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
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§8.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz dla
Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający
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Złącznik nr 2 do umowy nr …. ….. z dn. …………………………………………

WZÓR
Protokół dostarczenia przedmiotu zamówienia
sporządzony w ................. w dniu ......................., pomiędzy:
Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie (31-512) przy
ul. Lubicz 46 jako Zamawiającym, reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................................................
a
.............................................................................................................................. jako Wykonawcą,
reprezentowanym (ą) przez:
..............................................................................
Zamawiający potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu i oprogramowania
stanowiącego przedmiot zamówienia zgodnie z umową nr .......... z dnia ............. .
2. Specyfikację, wraz z numerami seryjnymi podano w tabeli poniżej:
1.

Nazwa

data dostarczenia

numer seryjny/katalogowy

Zamawiający sprawdził kompletność dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem
ilościowym i asortymentowym. Niniejszy protokół nie jest podstawą do wystawienia przez
Wykonawcę faktury.
4. Od momentu podpisania niniejszego protokołu:
a) Wykonawca przystępuje do prac związanych z instalacją oraz konfiguracją sprzętu oraz
oprogramowania w środowisku Zamawiającego,
b) po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia w/w prac i gotowości do odbioru, Zamawiający
będzie mógł przeprowadzić czynności sprawdzające.
5. Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
3.

Za Wykonawcę

Za Zamawiającego
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Załącznik nr 3 do umowy nr …. ….. z dn. …………………………………………

WZÓR
Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia

sporządzony w ................. w dniu ......................., pomiędzy:
Instytutem Botaniki im. W Szafera Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie (31-512) przy ul.
Lubicz 46 , jako Zamawiającym, reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................................................
..................
a
................................................................................................................
jako
Wykonawcą,
reprezentowanym (ą) przez:
..................................................................................................................................................

1.

Przedmiotem odbioru jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z
instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego, dostarczone przez Wykonawcę
na podstawie umowy nr …….… z dnia ……………., wymienione w protokole dostarczenia
przedmiotu zamówienia z dnia ………..………..., a mianowicie:
Nazwa
numer seryjny/ numer katalogowy

2. Zamawiający stwierdził, że przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie

z postanowieniami SIWZ, ofertą Wykonawcy i ww. umową oraz prawidłowo funkcjonuje. Odbioru
dokonano bez zastrzeżeń.
3. Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia faktury
przez Wykonawcę.
4. Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z
stron.
Za Wykonawcę

Za Zamawiającego
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