Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 04/2020/OF
UMOWA nr ……………………….
z dn. …………………… r. ........................., zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:
Instytutem Energetyki Oddziałem Ceramiki CEREL Instytutem Badawczym, 36-040 Boguchwała,
ul. Techniczna 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000088963; NIP: 525-00-08-761; Regon: 000020586-00053,
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1.
2.

…………………….
…………………….

a
firmą ....................................................................
reprezentowaną przez:
...........................................
...........................................
zwaną dalej „Wykonawcą”,
a razem zwanymi dalej „Stronami”.
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Wybrać właściwe
Wybrać właściwe.

Strona

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa prasy izostatycznej do formowania materiałów ceramicznych –
1 szt., zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym nr 04/2020/OF; charakteryzującej się
parametrami technicznymi opisanymi przez Zamawiającego w wyżej wymienionym Zapytaniu oraz
zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, które to dokumenty stanowią razem załącznik nr 1
do niniejszej Umowy; zwanej dalej „Urządzeniem” lub „Przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również udzielenie przez Wykonawcę na
dostarczone urządzenia rękojmi, na zasadach określonych w § 4 Umowy.
3. Przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego z ……………………………………..(adres, informacje
na temat miejsca odbioru).
4. 1Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe urządzenia są zgodne ze złożoną
ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, a dostarczone urządzenie stanowi wyłączną własność
Wykonawcy, jest fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych
oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłoby dostarczone urządzenie.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy:
1) nie jest obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym ani żadnymi innymi
ograniczonymi prawami rzeczowymi lub innymi prawami;
2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z Umowy i jest zgodny z dostarczoną dokumentacją
urządzenia.
42. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe urządzenia są zgodne ze złożoną
ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, a dostarczone urządzenie stanowi wyłączną własność
Wykonawcy; jest wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem byłoby dostarczone urządzenie. Wykonawca oświadcza, że
przedmiot Umowy:
1) nie jest obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym ani żadnymi innymi
ograniczonymi prawami rzeczowymi lub innymi prawami;
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PREAMBUŁA
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania, zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
Zamawiający powierza Wykonawcy realizację zamówienia na warunkach
określonych poniżej.
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
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2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z Umowy i jest zgodny z dostarczoną dokumentacją
urządzenia.
5. Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami wynikającymi z prawa polskiego i europejskiego,
w tym w szczególności z normami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również spełnia
najwyższe standardy wynikające z aktualnego stanu wiedzy technicznej.
6. Urządzenie jest przewidziane do bezpiecznego prowadzenia prób.
7. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę Urządzenia - prasy izostatycznej do formowania materiałów ceramicznych,
2) uruchomienie Urządzenia,
3) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi Urządzenia, przygotowywania do pracy, realizacji
prób odbiorczych w miejscu instalacji Urządzenia,
4) dostarczenie dokumentacji, o której mowa w Zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności instrukcji
obsługi Urządzenia i oprogramowania w języku polskim lub angielskim (dalej łącznie jako:
„Dokumentacja”).
8. Wykonawca oświadcza, że urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia jest kompletne i po
zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
……………………… zł netto (słownie: ……………………………..) oraz należny podatek VAT 23% w kwocie …………………. zł
(słownie: …………………………), co stanowi łącznie kwotę ……………… zł brutto (słownie: …………………………), zgodnie
ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną
w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: ewentualne opłaty celne, podatkowe
i ubezpieczeniowe, koszty serwisu gwarancyjnego, koszty związane z przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego, pomocą Zamawiającemu w zakresie złożenia i uruchomienia Urządzenia*3, a także
koszty opłat pośrednich i podatku VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne jednorazowo, w terminie do 14 dni od dnia
wpływu do Zamawiającego (doręczenia Zamawiającemu) prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z podpisanym przez przedstawicieli Stron protokołem przyjęcia-przekazania. Wzór protokołu
przyjęcia-przekazania stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół przyjęcia-przekazania,
o którym mowa w ust. 3.
5. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
6. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 punkt 6
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika nr
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z dnia 26.06.2014 r. z późn.zm.)
§ 3 TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

3

Niepotrzebne skreślić

Strona

Umowy, do odbioru przez Zamawiającego od dnia …………………………………………………… r.

2

1. Wykonawca deklaruje gotowość i kompletność Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
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2. W przypadku niezrealizowania w terminie wskazanym w ust. 1 przedmiotu Umowy, Zamawiający ma
prawo odstąpić od Umowy, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. Termin
do realizacji niniejszego uprawnienia wynosi 14 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności,
uprawniających do odstąpienia od Umowy.
3. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z dostawą Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.
4. Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze wcześniej, o terminie
gotowości przedmiotu Umowy. Zamawiający odbierze od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie do
14 dni od tego powiadomienia.
6. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu przyjęcia-przekazania, w szczególności
w przypadku wystąpienia wad urządzeń lub ich niezgodności z warunkami określonymi w Umowie.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń podczas odbioru przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, nie przekraczając terminu
wskazanego w ust. 1. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.
8. Z chwilą podpisania przez przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń protokołu przyjęcia-przekazania, na
Zamawiającego przechodzi prawo własności przedmiotu Umowy oraz wszelkie korzyści, jak i ciężary
z nim związane oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty i uszkodzenia, z uwzględnieniem
zasad gwarancji Przedmiotu Umowy.
9. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zastrzeżeń
Zamawiającego, powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w ust. 1.
10. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu Umowy,
w osobach:
1) ze strony Zamawiającego:
a) kwestie formalne: …………………, e-maiL: …….., tel. ……………..,
b) kwestie techniczne: …………….., e-mail: ……………., tel.……………..,
2) ze strony Wykonawcy:
……………………………, e-mail: ……………………….. tel. ……...................
11. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 10, nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej
skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.
12. 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”.
13. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie,
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO.
14. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych.
§ 4 WARUNKI RĘKOJMI
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2. Wykonawca udziela ……………………………..- miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu umowy liczonej od
daty podpisania uruchomienia przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
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1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach Umowy
jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
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3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
4. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do rękojmi udzielonej przez Wykonawcę, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego prawa do
naliczania kar umownych zgodnie z § 5 Umowy oraz możliwości korzystania z innych uprawnień
przewidzianych Umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego.
§ 5 KARY UMOWNE
1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki ponad określony Umową termin.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku 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.
4. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku
działania siły wyższej.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
6. Kary umowne będą płatne w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej,
z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
8. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w całości lub w części w innych sytuacjach
przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
9. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonych kar umownych, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których
zastrzeżono kary umowne.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOSĆ STRON
1. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich,
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy, Wykonawca podejmie
wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty od
chwili wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Zamawiającego, w tym koszty zastępstwa
procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu
powództwa, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku
takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

Strona
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2. Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu Umowy,
Wykonawca, na swój koszt i według własnego wyboru, uzyska dla Zamawiającego prawa do
przedmiotu Umowy lub dokona wymiany na przedmiot nie naruszający praw. W przypadku jeżeli
powyższe okaże się niemożliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu
zapłaconego przez Zamawiającego za cały przedmiot Umowy wynagrodzenia.
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§ 7 POUFNOŚĆ
1. Strony zobowiązuję się w czasie trwania Umowy, a także po jej zakończeniu, do zachowania
w tajemnicy i niewykorzystywania w żaden sposób wszelkich informacji handlowych, technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, finansowych - dotyczących drugiej Strony, a o których Strony
dowiedziały się w związku z zawarciem oraz realizacją przedmiotowej umowy.
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Zmianę uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
- zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu
wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
-zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu
wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.

Strona

1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:
4.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:
1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
2) zmiany będące następstwem działania administracji,
3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożnością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.
4) niedotrzymanie terminu będzie następstwem wystąpienia konieczności spełnienia innych
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy wymogów niezbędnych dla pozyskania lub
wydatkowania środków zewnętrznych;
5) niedotrzymanie terminu będzie następstwem konieczności przeprowadzenia postępowania
administracyjnego lub sądowego, niezbędnego dla realizacji przedmiotu umowy lub jego części,
6) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
7) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne,
działania militarne, epidemie, itp.),
5. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian4 postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
5.1. zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
5.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
3)wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
5.3. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
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§ 8 ZMIANY UMOWY

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 04/2020/OF
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
5.4. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca:
1) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 5.1.
2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy,
3) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez
zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas
zrealizowanych prac,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 art. 8 Pzp, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza
od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub
dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
6.1. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,
6.2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego).
§ 9. RODO
1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne o których mowa w art. 13
oraz obowiązki informacyjne o których mowa w art. 14 Rozporządzenia 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) wobec osób fizycznych,
których dane osobowe zostały udostępnione Instytutowi Energetyki Oddziałowi Ceramiki CEREL
w Boguchwale, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta
została niniejsza umowa w tym na etapie zawierania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.[KP1][JS2]
2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się przekazywać informację, o której mowa w ust. 1, wszystkim
osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w związku
z realizacją niniejszej umowy.
§ 10.[KP3] INNE POSTANOWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część
i należy traktować je jako wzajemnie uzupełniające się niezależnie od czasu ich wytworzenia,
w szczególności są to:
1) Opis przedmiotu Zamówienia w Zapytaniu ofertowym w postępowaniu nr 04/2020/OF oraz oferta
złożona przez Wykonawcę w ww. postępowaniu,
2) Wzór protokołu przyjęcia -przekazania,
3. Umowę sporządzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 04/2020/OF

Załącznik nr 2 do Umowy nr …………………

PROTOKÓŁ ODBIORU
Miejsce dokonania odbioru:
……………………………………………………

Data dokonania odbioru:
……………………………………………………

Ze strony Wykonawcy:

Ze strony Zamawiającego:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(nazwa i adres)

…………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

(nazwa i adres)

…………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

1. Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr ……………………… z dnia ……………..…. jest:
dostawa prasy izostatycznej do formowania materiałów ceramicznych – 1 szt, zgodnie
z zapisem zawartym w § 1 ust. 1 Umowy.
2 . Specyfikacja dostarczonych Urządzeń
Data odbioru ilościowego
Data odbioru jakościowego
Nazwa
Ilość
Producent
Model/Typ
nr fabryczny

3. Zgodnie z Umową odbiór Urządzeń powinien nastąpić do dnia ……………….... r.
4. Odbiór Urządzeń został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie.*
BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA*
…………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
5. Załączniki:
…………………………………………………………………………………….
6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

Za Zamawiającego:

Za Wykonawcę:
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Zamawiającego i Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 04/2020/OF
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