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U M O W A – W Z Ó R

zawarta w dniu ...................................  w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji  w Katowicach
ul. J. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a
* gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
...........................................................................,  z  siedzibą  w  ...............................................  przy
ulicy  ............................................................,  (kod  pocztowy  i  nazwa  miejscowości),  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  …………………,  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  ......................................,  ………  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,
NIP:  ............................,  REGON:  ........................................,  reprezentowaną  przez  .................................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  adres  wykonywania  działalności
gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy ulicy ..............................,
legitymującym/ą  się  dowodem  osobistym  numer:  ………seria  …………,  wydanym  przez  ……………….,  dnia
…………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie
umowy  z  dnia  …………….,  NIP:  ……………….,  REGON:  ……………....,  reprezentowanej  przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:

§ 1
1. Wykonawca sprzedaje i dostarcza na własny koszt, a Zamawiający kupuje: 
1.1.  Zestaw  georadarowy  (jednostka  centralna  i  antena  średnioczęstotliwościowa  o  jednej  częstotliwości)  wraz  z
przeprowadzeniem szkolenia, o którym mowa w § 4;
1.2. Zestaw georadarowy (jednostka centralna i antena wysokoczęstotliwościowa) wraz z przeprowadzeniem szkolenia,
o którym mowa w § 4;
1.3.  Wysokowydajny  laptop  ze  stacją  dokującą  dodatkowymi  dwoma  monitorami  i  akcesoriami  wraz
z oprogramowaniem zgodnie z załącznikami do umowy nr 1 (formularz ofertowy), nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia) i nr 3 (formularz cenowy).
2. Dostarczony sprzęt jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony
do obrotu oraz gatunku I-go. Akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy każdego urządzenia Wykonawca dostarczy
wraz z oferowanym urządzeniem w komplecie.
2.1. Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia kompletny i skonfigurowany w sposób gotowy do pracy tj. posiadający
zainstalowany i aktywowany system operacyjny na dysku rozruchowym wraz z aktualizacjami na dzień dostawy.
3. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były wyprodukowane w 2017 roku.
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4. Termin gwarancji dla:
4.1. Zestawu georadarowego (jednostka centralna i antena średnioczęstotliwościowa o jednej częstotliwości) wynosi 24
miesiące;
4.2. Zestawu georadarowego (jednostka centralna i antena wysokoczęstotliwościowa) wynosi 24 miesiące;
4.3.  Wysokowydajnego  laptopa  ze  stacją  dokującą,  dodatkowymi  dwoma  monitorami  i  akcesoriami  wraz
z oprogramowaniem wynosi ........... miesięcy
4.4  Gwarancja  o  której  mowa  w   §  1  ust.  4.1,  4.2,  4.3,  liczona  jest  od  dnia  podpisania  bez  zastrzeżeń  przez
przedstawicieli stron, protokołu odbioru ilościowego (załącznik nr 4 do umowy).
5. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu w ramach zamówienia zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne
producenta oraz specyfikacje techniczne producenta.
5.1.  Wykonawca  wraz  z  dostawą  sprzętu  w  ramach  zamówienia  zobowiązany  jest  dostarczyć  instrukcje  obsługi
w języku polskim dla każdego z zestawów georadarowych.
6. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego sprzętu określonego w załączniku
nr 3 do umowy i bezzwłocznej jego wymiany na wolny od wad.
7. Czas reakcji serwisu na dojazd do siedziby Zamawiającego lub miejsca użytkowania urządzenia/urządzeń w trakcie
prac eksploatacyjnych nie może przekroczyć 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii telefonicznie nr tel: ..........................
lub drogą mailową na adres Wykonawcy e-mail:  .....................@..............................  Ocena możliwości  naprawy lub
zabrania  urządzenia/urządzeń  do  naprawy  będzie  dokonywana  po  przyjeździe  Wykonawcy  w  wyniku  zgłoszonej
awarii.W przypadku stwierdzenia, iż naprawa urządzenia/urządzeń nie jest możliwa  w siedzibie Zamawiającego lub na
miejscu użytkowania urządzenia/urządzeń w trakcie prac eksploatacyjnych Wykonawca zabiera urządzenie/urządzenia
do naprawy i  zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu sprawny sprzęt  zastępczy  w terminie  7 dni  roboczych,
funkcjonalnie nie gorszy od uszkodzonego. 
7.1.  Okres naprawy liczony jest  od chwili odbioru niesprawnego urządzenia/urządzeń i nie może przekroczyć 45 dni
kalendarzowych. Wykonawca zobowiązany jest  sporządzić protokół z  naprawy urządzenia/urządzeń i  przekazać go
Zamawiającemu po zakończeniu naprawy. Gwarancja na naprawione / wymienione części / podzespoły liczona jest od
chwili ich wymiany.
8. W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane
z  obsługą  gwarancyjną  ponosi  Wykonawca.  W  przypadku  awarii  dysku  twardego  uszkodzony  dysk  pozostaje
u Zamawiającego, a Wykonawca dostarcza nowy dysk w ramach udzielonej gwarancji bez dodatkowych kosztów po
stronie Zamawiającego.
9.  Zamawiający  wymaga  aby  cena  oferty  Wykonawcy  obejmowała  wykonanie  w  okresie  gwarancji  na  zlecenie
Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia (niewłaściwego działania)
dostarczonych urządzeń.
10. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
11.  Wykonawca  wykona  usługę  własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców  /  z  udziałem
podwykonawców…………………………………, którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... .
12. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie
zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia oraz za
zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 11.
13.  W  sytuacji  nieprzewidzianej  w  chwili  zawierania  umowy  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego
o wyrażenie  zgody  na  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  W  takim  przypadku  wniosek
o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 1 ust. 14 i ust. 15.
14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia
przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i cześć zamówienia,  którą zamierza
powierzyć do wykonania.
15. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie
z ust. 13 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i prawem do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 5 ust. 1 litera b) umowy.

§ 2
1.  Wykonawca  dostarczy  urządzenia  w  terminie  6  tygodni  od  dnia  jej  podpisania  przez  obie  strony  i  zrealizuje
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przedmiot umowy w terminie wynikającym z załącznika nr 2 do umowy.
2.  Przedmiot  zamówienia  będzie  realizowany  wg  cen  jednostkowych  zaoferowanych  w formularzu  cenowym  wg
załącznika nr 3 do umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Wykonawca dostarcza na własny koszt cały sprzęt do siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy
ul. Lompy 19. Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt rozładunek i wniesienie
sprzętu. 
4. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym
uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty związane z transportem urządzeń na terytorium
Polski ponosi Wykonawca.
5. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00
do 14.00. 
6.  Dowodem  zrealizowania  dostawy  będą  dokumenty  wymienione  w  §  1  ust  4  i  ust.  5  wraz  z pisemnym
potwierdzeniem w formie protokołu odbioru ilościowego według wzoru załącznika nr 4 do umowy, dokonane przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy ponosi
Wykonawca.
7. W przypadku wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego
produkcji,  brak  jest  dostępu  do  niego  na  rynku  polskim  (potwierdzone  przez  producenta  lub  autoryzowanego
przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia przez
Wykonawcę innego sprzętu pod warunkiem, iż funkcjonalność sprzętu i cena pozostanie bez zmian. Prośbę o zmianę
sprzętu Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu na piśmie.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego
sprzętu.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego sprzętu. W zaistniałym przypadku
Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego sprzętu zgodnego z treścią oferty.
10. Zamawiający zgodę lub jej brak, o których mowa w ust. 8 lub 9 przekaże w formie pisemnej Wykonawcy.

§ 3
1. Wartość zamówienia za całość zakresu przedmiotu zamówienia wynosi: …………………... złotych netto (słownie:
…………………………….).  co  daje  łączną  kwotę  …………………...  złotych  brutto  (słownie:
…………………………….). Ceny jednostkowe sprzętu netto zostały określone w załączniku nr 3 do umowy.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.
3. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zrealizowaną
dostawą.  Wykonawca  wystawi  fakturę  nie  wcześniej  niż  w dniu  odbioru  końcowego  tj.  po  zakończeniu  szkolenia
pracowników Zamawiającego, o którym mowa w § 4 umowy oraz po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru
końcowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.
4  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  należność  za  dostarczony  towar  przelewem  w  ciągu  30  dni  od  dnia
prawidłowo wystawionej faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5 Za datę dokonania płatności  strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
6. Płatność będzie dokonywana z konta KWP Katowice na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7.  Wykonawca wraz  z  fakturą   zobowiązany jest  dostarczyć  dokumenty  potwierdzające  rozliczenie  Wykonawcy z
podwykonawcą za zakres prac wskazany w § 1 ust. 11 umowy. 

§ 4
1. W ramach realizacji  przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi  szkolenia na własny koszt  dla maksimum 6
pracowników KWP Katowice w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń oraz obsługi oprogramowania w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, nie później  jednak niż 14 dni po protokolarnym odbiorze ilościowym przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu szkolenia w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.
2. Szkolenie składać się będzie z dwóch bloków: szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne.
3.  Szkolenie  teoretyczne  odbędzie  się  w siedzibie  Zamawiającego tj.  KWP Katowice,  ul.  Lompy 19 w wymiarze
czasowym 16 godzin (w podziale na dwa dni robocze tj. po 8 h). Zakres szkolenia teoretycznego będzie obejmował
tematykę związaną z budową aparatury georadarowej,  podstawami propagacji  fal  elektromagnetycznych, wpływem
częstotliwości  fali  elektromagnetycznej  na  jej  tłumienie,  przenikalnością  dielektryczną,  metodyką  pomiarów
georadarowych z przykładami, planowaniem prac terenowych z przykładami, omówieniem procedur przetwarzania
danych georadarowych na dostarczonym oprogramowaniu oraz podstawowe zasady BHP przy obsłudze georadarów.
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4.  Szkolenie  praktyczne  odbędzie  się  w  rejonie  leśnym  m.  Katowice  w  wymiarze  czasowym  16  godzin  na
przygotowanym przez Zamawiającego wcześniej terenie (w podziale na dwa dni robocze tj. po 8 h). Zakres szkolenia
będzie  obejmował  praktyczną  obsługę  każdego  z  zestawów  z ówcześnie  nabytymi  informacjami  ze  szkolenia
teoretycznego, zawierającego elementy przygotowania terenu pod badania geofizyczne. 
5. Zamawiający wymaga aby bloki szkoleniowe zostały przeprowadzone przez osobę/osoby posiadające merytoryczne
przygotowanie i doświadczenie związane z prowadzeniem prac geofizycznych lub eksploracyjnych.
6.  Zamawiający  nie  dopuszcza  aby  bloki  szkoleniowe  zostały  przeprowadzone  przez  przedstawiciela  handlowego
Wykonawcy lub innego podmiotu występującego w imieniu Wykonawcy.
7. Szkolenie zostanie przeprowadzone, w języku polskim.
8.  Szkolenie  zostanie  zakończone  wystawieniem  przez  Wykonawcę  dokumentów  (certyfikatów)  potwierdzających
odbycie przeszkolenia wraz z oświadczeniem o możliwości wykonywania przez przeszkolone osoby bieżącej obsługi
urządzeń bez utraty gwarancji na cały przedmiot dostawy.
9. Wykonawca zapewni również dokumentację i materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej (jeżeli
występuje), sporządzone w języku polskim, po jednym komplecie materiałów dla każdego uczestnika szkolenia.
10. Podczas całego okresu gwarancji Zamawiającemu przysługuje nieograniczone prawo do bezpłatnych konsultacji
w zakresie przedmiotu umowy oraz uzupełnienia materiałów szkoleniowych.

§ 5
1.  Jeżeli  opóźnienie  realizacji  dostaw  nastąpi  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  obciąży
Wykonawcę karą umowną: 
a) w wysokości  5% niezrealizowanej wartości  dostawy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji  zapisów umowy
w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. Wysokość kary nie może przekroczyć 10% wartości umownej brutto wskazanej
w § 3 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto umowy (wskazanej
w § 3)  Zamawiającemu przysługuje  prawo wypowiedzenia  umowy z  prawem naliczenia  kary  umownej  określonej
w § 5 ust. 1 lit. b umowy.
b) w wysokości 20% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
c) w wysokości 20% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam.
2.  Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę
warunków umowy, działania na szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego, jak również
w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia wobec Wykonawcy Kary umownej
za odstąpienie w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawianej przez
Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości:
a) 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki w realizacji zapisów umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 umowy.
b) 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki w realizacji zapisów umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 7.1. umowy.
c) 500,00 zł za każdy dzień niedostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy
d) 2 000,00 zł za brak dostarczenia wraz z dostawą dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 i ust. 5
e) 2 000,00 zł za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów umowy w zakresie § 4 ust. 8
f) 2 000,00 zł za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów umowy w zakresie § 4 ust. 9

§ 6
W razie wystąpienia 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.

§ 7
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1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Zmiany obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji umowy,
b) Zmiany nazwy handlowej przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem utrzymania parametrów wskazanych w ofercie
lub ich podwyższenia w zakresie pełnej dostawy przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5. Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla
siedziby Zamawiającego.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 4 do umowy

ZATWIERDZAM 1 Egz. Nr .....

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY
UMOWA NR CRU______________ Wypełnia wykonawca /20172

Miejsce dokonania odbioru: KWP Katowice
Data dokonania odbioru: ___________________
Komisja w składzie :

1..................................................................... 2..................................................................... 

3.....................................................................
dokonała odbioru:

L.p Nazwa przedmiotu dostawy
Jedn.
miary

Ilość Data produkcji Gwarancja Nr seryjny

1. Wypełnia wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia wykonawca Wypełnia wykonawca

2. Wypełnia wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia wykonawca Wypełnia wykonawca

3. Wypełnia wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia

wykonawca
Wypełnia wykonawca Wypełnia wykonawca

Potwierdzenie kompletności dostawy :
 Tak*
 Nie* - zastrzeżenia ___________________________________________________________________

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrem/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:
 Zgodne*
 Niezgodne* - zastrzeżenia .____________________________________________________________ Świadectwa dodatkowe, dokumenty 

gwarancyjne (jeśli były przewidziane w umowie)
-     Wykonane zgodnie z umową*
 Niewykonane zgodnie z umową*- zastrzeżenia ____________________________________________

Wynik odbioru ilościowego
 Pozytywny*
 Negatywny*- zastrzeżenia _____________________________________________________________

1_____________________________

2. _____________________________

3_____________________________ ________________________________
(Przedstawiciel wykonawcy)

Egz. nr 1- Wydział Zaopatrzenia KWP
Egz. nr 2- Wykonawca

1 - Zatwierdza Naczelnik Wydziału Zaopatrującego
2 - Wypełnia dostawca
*- niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 5 do umowy

ZATWIERDZAM 1 Egz. Nr .....

KOŃCOWY PROTOKÓŁ ODBIORU

UMOWA NR CRU______________ Wypełnia wykonawca /20172

Miejsce dokonania odbioru: KWP Katowice
Data dokonania odbioru: ___________________
Komisja w składzie :

1..................................................................... 2..................................................................... 

3.....................................................................

Przeprowadzono szkolenie teoretyczne i praktyczne zgodnie z ilością godzin i zakresem wskazanym w § 4 umowy.

Zakres szkolenia nie wymieniony wyżej:
....................................................................................................................................................................

W szkoleniu, z ramienia Zamawiającego, uczestniczyli :

1. …................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................

........

Szkolenie przeprowadzono zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy.

Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali* materiały szkoleniowe w formie ..................... w ilości ....................

Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie wymienionych przedstawicieli Zamawiającego do obsługi aparatury georadarowej bez utraty gwarancji
potwierdzono/ nie potwierdzono* imiennym certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

Uwagi stron:
..................................................................................................................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca oświadcza,  iż  wykonał  przedmiot  zamówienia zgodnie  z zapisami umowy, przekazał  wszystkie dokumenty odbiorcze oraz  udziela
gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami umowy oraz zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego i usuwania wszelkich
wskazanych i stwierdzonych usterek w terminach określonych w umowie.
Oświadczenie Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia/nie potwierdza* z następującymi uwagami..........................................

Protokół bezusterkowy stanowi podstawę do wystawienia faktury i dokonania płatności za realizację przedmiotu umowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

1_____________________________

2. _____________________________

3_____________________________ ________________________________
(Przedstawiciel wykonawcy)

Egz. nr 1- Wydział Zaopatrzenia KWP
Egz. nr 2- Wykonawca

1 - Zatwierdza Naczelnik Wydziału Zaopatrującego
2 - Wypełnia dostawca
*- niewłaściwe skreślić


