Znak sprawy: 271.5.2019.PW
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ
Umowa nr IN.272.5.2019.PW
zawarta w dniu ………. r. w ………….pomiędzy:
Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
REGON 950369103, NIP 918-20-03-870,
reprezentowana przez:
1. Roman Dziura – Burmistrz Józefowa,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Giełczyk
zwana dalej „Zamawiającym”,
a
………………………….
REGON ………………., NIP ………………….
reprezentowana przez:
1. ………………………………………………..
zwana dalej „Wykonawcą”,
razem zwane „Stronami”
została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „KAJTEK” - Gminny Klub
Dziecięcy w Józefowie współfinansowany ze środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. OŚ priorytetowa: 9 Rynek
pracy. Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Klubu
Dziecięcego „Kajtek” w Józefowie, zgodnie z ze złożoną ofertą przetargową stanowiącą
załącznik nr 1 oraz z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do
niniejszej umowy.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
- Dostawę mebli wraz ze złożeniem oraz montażem;
- Dostawę urządzeń oraz całego wyposażenia klubu dziecięcego, montaż i rozmieszczenie
w miejscu użytkowania;
- Podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów;
- Uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) oraz przekazanie
wyposażenia do odbioru;
- Przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.
1

3. Wszystkie dostarczane przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nie mające śladów
uszkodzeń i uprzedniego używania. Musza pochodzić z bieżącej produkcji i być sprawne.
Dostarczane pomoce muszą być odpowiednio zapakowane w oryginalne
opakowania/kartony producenta. Wykonawca odpowiada za dostarczone przedmioty w
czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe
szkody.
4. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
- Posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz
inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego
przewidziane prawem;
- Być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2016 poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi;
- Jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi
spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach
oświatowych.
5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia stanowią jego
wyłączną własność i są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2
Termin i warunki dostaw
1. Wykonawca dostarcz przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad i zgodny
z parametrami technicznymi i ilościami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia w
terminie do dnia 23.08.2019 r.
2. Miejscem dostawy będzie Gminny Klub Dziecięcy „Kajtek” w Józefowie, z siedzibą przy
ul. Broniewskiego 10, 23-460 Józefów.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w
dzień roboczy
(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:30 własnym transportem wraz
z dokonaniem rozładunku, bezpośrednio do
pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do rozłożenia, uruchomienia instalacji
i konfiguracji dostarczonego sprzętu i wykazania, że jest on gotowy do użytku.
4. Termin dostawy i montażu Wykonawca uzgodni z
upoważnionym pracownikiem
Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem (3 dni robocze).
5. Przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, nastąpi na podstawie Protokołu
odbioru podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.
6. Ilościowego i jakościowego (technicznego) odbioru Przedmiotu Umowy dokona Komisja
powołana przez Zamawiającego.
7. Odbiór Przedmiotu Umowy polegać będzie na sprawdzeniu jego zgodności z wymaganiami
SIWZ, kompletności i stanu.
8. Do momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego i potwierdzenia jego
odbioru Protokołem, o którym mowa powyżej, ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty
obciąża wyłącznie Wykonawcę, w szczególności w przypadku dostawy przedmiotu
zamówienia za pośrednictwem kuriera.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt
niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożoną ofertą, lub że sprzęt jest
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niekompletny, lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru,
sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie
Wykonawcę do dostarczenia Przedmiotu Umowy zgodnego ze Opisem Przedmiotu
Zamówienia i złożoną ofertą, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu
nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Procedura czynności odbioru w tym przypadku
zostanie powtórzona.
10. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym sprzęcie
Zamawiający nie dokona odbioru o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę z podaniem
przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. W tym przypadku
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej w terminie
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
§3
Wynagrodzenie, termin i warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie w kwocie: ………………..…. zł brutto (słownie: …………………) w tym
wartość podatku od towarów i usług: …………….…… zł według stawki …... % oraz
wartość netto: ……………..……… zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy w tym:
Lp.

Wartość brutto
[zł]

Nazwa

1.

Zestaw pomocy dydaktycznych – niestanowiących cross financingu
ani środków trwałych (1)

2.

Zabawki - niestanowiące cross financingu ani środków trwałych (2)

3.
4.

Zestaw sprzętu i wyposażenia (3.1)
Zestaw sprzętu i wyposażenia- stanowiącego środki trwałe (3.2)

5.

Wyposażenie łazienki (4.1)

6.

Wyposażenie szatni (4.2)

7.

Zestaw sprzętu i wyposażenia do kuchni (4.3)

8.

Wyposażenie placu zabaw (5)
Razem

2. Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą
Przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury
VAT, wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na konto wskazane w fakturze VAT (w
przypadku, gdy do naliczenia i zapłacenia podatku od towarów i usług zobowiązany jest
Zamawiający faktura musi zawierać dopisek „odwrotne obciążenie”).
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4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru końcowego, o którym mowa
w § 2 ust 5.
5. Zapłata za fakturę VAT nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin
uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
§4
Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy,
kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a
także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.
2. Od daty podpisania Protokołu odbioru Wykonawca udziela ............ letniej gwarancji
na dostarczony przedmiot umowy.
3. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady na cały wykonany
Przedmiot Umowy w okresie 2 lat od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy
okres udzielonej gwarancji na zgodnie ze złożona ofertą jest dłuższy niż 2 lata, to okres
rękojmi na cały Przedmiot Umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca w ramach gwarancji wykonuje wszystkie usługi bezpłatnie, czyli na własny
koszt naprawia lub wymienia uszkodzone elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie
prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego kosztami powstałymi z tego
tytułu.
5. Zamawiający będzie zgłaszał usterki pocztą elektroniczną na adres ............................ lub
telefonicznie …………………………………….
6. Ewentualna zmiana adresu elektronicznego lub numeru telefonu odbywa się poprzez
pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu.
7. Jeżeli w okresie gwarancji dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w
ciągu 14 dni licząc od chwili zgłoszenia.
8. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas liczony od dnia
zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.
9. W przypadku trzykrotnego nieskutecznego usunięcia tej samej wady, Wykonawca
zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.
10. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, które nie
kwalifikują się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowy
przedmiotu umowy w części lub w całości.
11. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy.
12. Uprawnienia gwarancyjne wynikające z niniejszej umowy przysługują bezpośrednio
Zamawiającemu, a także bezpośrednio użytkownikowi przedmiotu umowy.
13. Każda wykonana naprawa musi zostać potwierdzona „Protokołem z naprawy” zgodnie z
załącznikiem nr 4 do umowy.
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§5
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie kolejnych 14 dni
i naliczenia kary umownej z tego tytułu w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust 1 umowy;
3) W przypadku niedochowania terminu dostawy, określonego w § 2 ust. 1, z przyczyn
powstałych po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1;
4) Za zwłokę w usunięciu wad, usterek, awarii stwierdzonych przy odbiorze, jak również
w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, usterek,
awarii. Objęcie sprzętu gwarancją producenta nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności wobec Zamawiającego w tym zakresie.
5) W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1 umowy.
3. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
4. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Wykonawcę z innych tytułów, Wykonawca
odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Wykonawca przez podpisanie umowy wyraża zgodę na potrącenie kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.
§6
Zmiany umowy
1. Oprócz przypadków o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, zamawiający
dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie dostaw:
1) Zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy
zamawiającym a instytucją współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu
rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania
realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;
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2) Wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na realizację
umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) Aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np.
wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów); zmiana nie może spowodować
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych i jakościowych
zaoferowanego Przedmiotu zamówienia;
2) Obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego w
ofercie Wykonawcy z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie
potwierdzone przez jego producenta lub autoryzowanego polskiego przedstawiciela,
dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie
gorszych niż wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest
uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie
producenta o niedostępności zaoferowanego sprzętu oraz dokumenty potwierdzające, że
oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SIWZ w zakresie takim, w jakim były
wymagane dla pierwotnie zaoferowanego sprzętu); zmiana nie może spowodować
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych i jakościowych;
3) Ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu Zamawiający
dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego
produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w
SIWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanych przez producenta lub Wykonawcę
w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest
uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (informacja
producenta lub Wykonawcy o wadzie oferowanego sprzętu oraz dokumenty
potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SIWZ w zakresie
takim, w jakim były wymagane dla pierwotnie zaoferowanego sprzętu); zmiana nie może
spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych
i jakościowych.
4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
1) Zmiana danych teleadresowych;
2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
7. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej
katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką
zmianę.
8. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności za zgodą obu Stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych
w art. 144 ustawy.
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§7
Wykonawca i Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki
finansowe i techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto wykonawca
oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność
wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw w zakres których wchodzi
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od zamawiającego wszystkie
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu
umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że
zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne
do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez
zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie
będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z jej zakresem oraz
warunkami technicznymi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości
żadnych roszczeń.
4. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie sam
/ sam, za wyjątkiem następującego zakresu: ---------------który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób
i podmiotów przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy jak za własne działania
i zaniechania. Wykonawca odpowiada za działania ewentualnych podwykonawców.
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w
związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich
wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego
niedbalstwa lub braku należytej staranności.
7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań
podwykonawców.
8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia.
§8
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia 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 tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania przez niego części Umowy, zgodnie z jej zaawansowaniem.
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Wynagrodzenie zostanie określone i wypłacone na podstawie protokołu spisanego przez
Strony.
Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej w
przypadku, gdy:
1) Zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy trwa dłużej niż 30 dni;
2) Jeżeli zwłoka w usunięciu stwierdzonych wad trwa dłużej niż 14 dni licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie tych wad;
3) Wykonawca dopuszcza się istotnych zaniedbań w sposobie wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym wykonuje Umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie
zachowuje właściwej jakości lub terminów określonych w umowie;
4) Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie
powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku
Wykonawcy;
Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od
Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.
W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do
prawidłowego zrealizowania dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano
umowę poprzez odstąpienie.
Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.
§9
Osoby wyznaczone do kontaktu

Do kontaktów niezbędnych w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy wyznaczone zostały
następujące osoby:
1. ze strony Zamawiającego:
- …………………………e-mail: ………………@............ tel. …………………..
2. ze strony Wykonawcy:
- - …………………………e-mail: ………………@............ tel. …………………..
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej
wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może
stać w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania postanowień Umowy, Strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
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4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu
prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Integralną część Umowy stanowią:
1) Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy wraz z formularzem asortymentowo-cenowym
2) Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik Nr 3 Zgłoszenie do naprawy-wzór

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy

ZGŁOSZENIE DO NAPRAWY nr …………..

1. Nazwa sprzętu/model:……........................................................................................................
2. Numer seryjny:..........................................................................................................................
3. Miejsce instalacji:......................................................................................................................
4. Data/godzina wystąpienia niesprawności:................................................................................
5. Opis/objawy niesprawności:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Zgłoszenia dokonano w dniu ………………………………………:
1) Telefonicznie
2) Drogą elektroniczną (e-mail)
7. Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie w serwisie Wykonawcy:
..................................................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz podpis
osoby zgłaszającej uszkodzenie

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