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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

UMOWA NR …… /2019 

(Projekt umowy) 

zawarta w dniu ……………. 2019 roku, w Warszawie 

pomiędzy: 

Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość kapitału 

zakładowego: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815,  

reprezentowanym przez: 

1) ………………………….. – ………………………………. 

2) ………………………….. – ………………………………. 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) zamieszkałym ………………. (adres zamieszkania) prowadzącym 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą …………… …..………………........ (pełna 

nazwa firmy) z siedzibą w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy), ul………, NIP………..…, 

REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w........................... (miejscowość i kod pocztowy), ul. …………, prowadzącą 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… NIP…………., 

REGON ………………… 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. (Imię i nazwisko)- ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 

§ 1.  

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” Nr 58/2019, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

§ 2.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacji central klimatyzacji, wykonywanie bieżących 

przeglądów klimatyzatorów typu split i utrzymywanie sprawności urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach 

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. przy ul. Stępińskiej 19/25 w Warszawie, w tym konserwacji i obsługi 
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urządzeń, instalacji, czyszczenie lub wymiana filtrów, których szczegółowy opis określa opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (zwany dalej „przedmiotem umowy”),  

w tym m.in.: 

a) Dostawa, wymiana, utylizacja wkładów filtracyjnych do central klimatyzacyjnych, 

b) Wymiana filtrów HEPA, 

c) Czyszczenie i konserwacja urządzeń, 

d) Regulacja i kontrola parametrów pracy oraz sprawdzenie poprawności działania automatyki 

(siłowniki, presostaty, termostaty, elektrozawory itp.), 

e) Dostawa i wymiana pasków transmisyjnych oraz łożysk do silników,  

f) Czyszczenie i mycie skraplaczy jednostek zewnętrznych. 

2. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy określa szczegółowo 

obowiązki Wykonawcy. 

 

§ 3.  

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość Umowy wynosi: ................... zł brutto (słownie: 

............................. zł), w tym:  .... % podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto: …………. zł 

(słownie ……………… zł), zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia …………….., stanowiącą Załącznik  

nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie wynosi: ................... zł brutto (słownie: ............................ zł),  

w tym:  .... % podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto: ………. zł (słownie …………… zł). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy jest wartością ryczałtową i nie 

ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 12 ust. 2 

Umowy.  

4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 

w tym koszty dojazdu do Zamawiającego, koszty transportu materiałów zakupionych i dostarczonych 

przez Wykonawcę na miejsce wbudowania, cenę zakupu materiałów zakupionych i wbudowanych przez 

Wykonawcę, podatek VAT, jak również inne daniny publiczno-prawne obciążające przedmiot umowy itp. 

5. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w Ofercie dokonał z zachowaniem należytej 

staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu 

umowy. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ani regulować ich w drodze 

kompensaty. 

 

§ 4.  

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON I KONTAKTÓW 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy są: 
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1) po stronie Zamawiającego: Zenon Weremiuk, e-mail: 

zenon.weremiuk@szpitalczerniakowski.waw.pl, tel. 694-428-050, nr faks: …………………. 

2) po stronie Wykonawcy: ………….., e-mail:………@....., tel. …….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, 

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych 

działań koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  

z jakością i ilością usług, które są niezbędne do ich prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą Umową 

wykonania. Upoważniony jest również do odbioru usług w imieniu Zamawiającego, w tym także 

podpisywania protokołu konserwacji, o którym mowa w  § 7 ust. 2 niniejszej Umowy. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny jest ponadto za kontrolę zużycia kwotowego, jak również 

terminu obowiązywania niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia stałą dostępność pod numerem telefonu ………………… i gotowość serwisową 

przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń godzinowych. 

6. Zmiana osób upoważnionych w Umowie do kontaktów, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany 

treści Umowy. Każda ze Stron Umowy może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych 

teleadresowych oraz osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając niezwłocznie o  tym na piśmie 

lub w formie elektronicznej (e-mail) drugą Stronę Umowy. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego przekazywania drugiej Stronie informacji, 

mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, aby umożliwić drugiej Stronie podjęcie odpowiednich 

działań z zachowaniem należytej staranności.  

 

§ 5.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, bądź do 

wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

§ 6.  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Głównym obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie prawidłowej pracy wszystkich mediów  

i urządzeń Szpitala, gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom oraz zabezpieczenie 

majątku Szpitala. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę z zachowaniem obowiązujących przepisów 

prawa, zgodnie z treścią i jej celem, przy dochowaniu najwyższej staranności wymaganej od podmiotów 

profesjonalnie zajmującą się działalnością wymienioną w § 2 ust. 1 Umowy oraz zgodnie z najlepszą 

praktyką i wiedzą zawodową i wewnętrznymi przepisami, które obowiązują na terenie Zamawiającego 

oraz zobowiązuje się do zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej, zgodnej z wymogami bhp. Za 

wypadki wynikłe na skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub niewłaściwego 

zabezpieczenia terenu wykonywania prac, całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie 

realizacji umowy. 

4. Wykonawca będzie wykonywać prace określone w § 2 Umowy przy użyciu środków konserwujących, 

narzędzi i urządzeń własnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie od dnia podpisania umowy do końca upływu terminu 

obowiązywania umowy, na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. 

6. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia przed datą określoną w ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do 

zawarcia nowego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i dostarczenia jego 

kopii, poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem, Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty 

upływu ważności poprzedniego dokumentu. 

7. Niedostarczenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowić będzie podstawę do 

naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Umowy. 

8. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy z powodu 

niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody osobiste i rzeczowe  

w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich wynikłe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu wszelkich skutków zdarzeń powstałych 

z winy lub zaniedbań Wykonawcy powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za prace, które za zgodą 

Zamawiającego wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców.  

11. Za wszelkie roszczenia cywilno – prawne osób trzecich, wynikające z realizacji przedmiotu umowy 

odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca. 

12. Wykonawca, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 Umowy, 

zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia osobę bądź osoby wskazane w ofercie, stanowiącej 

Załącznik Nr 2 do Umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby/osób wskazanych powyżej jedynie w przypadku, gdy osoba, która 

ma być skierowana do wykonywania umowy posiada kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoba 

wskazana w ofercie. 

14. Czas reakcji w przypadku zgłoszenia awarii w dni robocze wynosi do …. godzin od momentu przesłania 

przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zgłoszenia awarii na wskazany w ofercie Wykonawcy 

adres e-mail lub numer faksu do chwili podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii na terenie 

siedziby Zamawiającego tj. Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o., potwierdzonego przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 

15. Czas reakcji w przypadku zgłoszenia awarii w soboty i dni ustawowo wolne od pracy wynosi do 12 

godzin od momentu przesłania przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zgłoszenia awarii na 
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wskazany w ofercie Wykonawcy adres e-mail lub numer faksu do chwili podjęcia działań mających na 

celu usunięcie awarii na terenie siedziby Zamawiającego tj. Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o., 

potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

16. Na potrzeby niniejszej Umowy ustala się, że przez „czas reakcji” rozumie się przystąpienie przez 

Wykonawcę do działań mających na celu usunięcie awarii lub usterki na terenie Szitala Czerniakowskiego 

Sp. z o. o. 

 

§ 7.  

ROZLICZANIE USŁUGI, WARUNKI PŁATNOŚCI I ODSETKI 

1. Rozliczanie usług ustala się w okresach miesięcznych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

Wynagrodzenie za część miesiąca kalendarzowego będzie obliczone proporcjonalnie jako odpowiednia 

część wynagrodzenia miesięcznego. 

2. Podstawę do dokonania rozliczenia z Wykonawcą za wykonane usługi będą stanowiły protokoły 

konserwacji, zawierające wpisy wykonanych usług i potwierdzenie ich wykonania przez Zamawiającego. 

Wzór protokołu konserwacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT za miesięczne okresy rozliczeniowe, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą brutto wynikającą  

z faktury. 

5. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił podpisany przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego Protokół konserwacji, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3, 

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 

określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych 

odsetek. 

8. Opóźnienie zapłaty należności za zrealizowane usługi nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania 

wykonania usług będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

9. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie przez 

Zamawiającego kwot wynikających z faktur za świadczone usługi nie uzasadnia i nie może powodować 

wstrzymywania przez Wykonawcę świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 

10. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: 

sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl w formacie pdf. 

11. W przypadku wspólnego realizowania zamówienia przez Wykonawcę występującego w formie 

Konsorcjum, fakturę za realizację zamówienia każdorazowo będzie  w imieniu Wykonawcy wystawiał 
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Pełnomocnik – Lider wskazany w niniejszej Umowie, z którym będą dokonywane wszelkie rozliczenia 

wynikające z niniejszej Umowy. 

 

§ 8.  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, ZASTĘPCZE WYKONANIE USŁUGI 

1. Przedmiotem odbioru jakościowego jest wykonanie zakresu usług określonych w § 2 niniejszej Umowy, 

potwierdzone protokołem konserwacji, zawierającym wpisy wykonanych usług i potwierdzenie ich 

wykonania przez Zamawiającego. 

2. Stwierdzenie wykonania konserwacji, napraw i wbudowanych w danym miesiącu materiałów każdorazowo 

potwierdza swym podpisem wraz z datą i pieczątką imienną przedstawiciel Zamawiającego. 

3. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących jakości wykonanych usług lub też stwierdzenia wad 

w wykonywaniu przedmiotu umowy (za wadę uważa się niewykonanie lub wadliwe wykonanie zakresu prac lub 

stwierdzone braki ilościowe w wykonanej usłudze), Zamawiający będzie każdorazowo sporządzał pisemne 

notatki służbowe z nieprawidłowego lub wadliwego wykonywania usług: sporządzone notatki 

służbowe zostaną przekazane do wiadomości Wykonawcy, wybraną między Stronami drogą komunikacji. 

4. Nieprawidłowości lub wady wskazane w przekazanej zgodnie z ust. 3 notatce służbowej muszą zostać 

usunięte przez Wykonawcę najpóźniej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili otrzymania 

zawiadomienia o wykryciu wady przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3. W przypadku 

stwierdzenia wad w wykonywanej usłudze Wykonawca podejmuje natychmiastowe działania na swój 

koszt, mające na celu wyeliminowanie tej wady poprzez np.: ponowne wykonane usługi (częściowe lub 

całkowite). 

5. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do 

zapewnienia wykonania jej przez osobę trzecią w terminie do 48 godzin od zaprzestania świadczenia 

usługi.  

1) Wykonawca zostanie obciążony zapłatą należną z tego tytułu osobie trzeciej, 

2) Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za usługę, o której mowa w ust. 5. 

6. W przypadku braku możliwości usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych nieprawidłowości lub wad bądź 

w przypadku ich nieterminowego usunięcia, Zamawiający sporządzi notatkę, która stanowić będzie 

podstawę do naliczenia kary umownej Wykonawcy.   

7. Jeżeli wykonanie wadliwych lub nieprawidłowo wykonanych usług wymaga dodatkowego czasu 

Wykonawca informuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego podając stosowne uzasadnienie.  

W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności przedłużenia Wykonawcy terminu wykonania tych 

usług, Strony ustalają nowy termin wykonania takich usług. 

8. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o ponownym wykonaniu usług, w których stwierdzono 

nieprawidłowości lub wady. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

zgłoszonych nieprawidłowości lub wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio usług.  



 
Świadczenie usług konserwacji central klimatyzacji oraz wykonywanie bieżących przeglądów klimatyzatorów typu split w budynkach 

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Nr postępowania 58/2019) 

7 | S t r o n a  
 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 4 i 7 Strony uzgadniają, 

że Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie poprzez zlecenie zastępczego wykonania 

usługi oraz obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania.  

10. Koszty zastępczego wykonania usługi obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty jej wykonania, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Koszty zastępczego wykonania usług będą uiszczone przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty lub też potrącone z należnego 

miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy (z należności wynikających z faktur). 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych  

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

13. Wykonanie zastępcze, o którym mowa powyżej, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

praw wynikających z niniejszej umowy 

 

§ 9.  

KARY UMOWNE I ODSETKI 

1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) 1.500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w podjęciu usunięcia awarii (czas reakcji) liczoną od 

upływu terminu wynikającego z § 6 ust. 14 niniejszej umowy w dni robocze; 

2) 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w podjęciu usunięcia awarii (czas reakcji) liczoną od 

upływu terminu wynikającego z § 6 ust. 15 niniejszej umowy w soboty oraz dni ustawowo wolne od 

pracy; 

3) 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji usług pozbawionych wad jakościowych w 

odniesieniu, do których została złożona reklamacja, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 8 

ust. 4 niniejszej Umowy. Zastępcze wykonanie umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

nałożenia kar, o których mowa w niniejszym ustępie; 

4) 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek wykonywania usług konserwacji lub serwisu urządzeń  

i instalacji klimatyzacji przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia, o 

których mowa w § 6 ust. 12 i 13; 

5) 0,1 % wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu  dokumentów,  

o których mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy, 

6) 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

7) 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie  od 

Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego; 

3. Podstawę do naliczania kar umownych stanowią notatki służbowe, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej 

Umowy. 
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4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na 

zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary 

umownej. 

5. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani z innych 

zobowiązań umownych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia 

wynikającego z niniejszej Umowy (z należności wynikających z faktur). 

7. Zamawiający sporządzi protokoły/notatki służbowe dot. przypadków określonych w ust. 2, które będą 

podstawą do naliczenia kar umownych. 

8. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do wysokości 60 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.  

9. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar 

umownych określonych w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania 

uzupełniającego do wartości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 10. 

SIŁA WYŻSZA 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają czasowe wykonanie jakichkolwiek 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin wykonania zobowiązań 

umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków,  

z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, 

nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia. 

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych 

w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana  w formie pisemnej  

w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie 

natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych 

zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę  

w całości lub w części bez odszkodowania. 

 

§ 11. 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców. 

2. Powierzenie wykonania zobowiązań podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące zadania w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy: 
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1) …………………… 

4. Do zawarcia przez podwykonawcę Umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana uprzednia pisemna 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, 

jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub 

przedstawicieli. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p., w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej 

Umowy. 

8. Wykonawca zapewni, aby wszystkie Umowy z podwykonawcami zostały zawarte na piśmie i przekaże 

Zamawiającemu, kopię każdej z umów podwykonawczych.  

9. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z powyższych postanowień upoważnia 

Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy  

i wszystkich podwykonawców realizacji ustaleń zawartych w Umowie,   aż  do odstąpienia od Umowy  

z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy włącznie. Prawo odstąpienia od Umowy 

Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości  

o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie. 

 

§ 12. 

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy w niżej wymienionych przypadkach. 

2. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie usług, które są spowodowane w szczególności przez: 

a) sytuację nieprzewidzianą i niezawinioną przez Strony, której wystąpienia nie mogły przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności, 

b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy zaproponowane przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

c) okoliczności siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec,  

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach.  
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Nie uznaje się za siłę wyższą: trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i/lub trudności z dysponowaniem odpowiednim sprzętem i w wymaganej liczbie, 

d) wstrzymanie wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

2) zmiany terminu realizacji Umowy wskazanego w § 5 poprzez jego wydłużenie z chwilą 

niewykorzystania całej kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

3) zmiany Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnację Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy, na 

zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może nastąpić pod warunkiem, iż nowy 

Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany 

na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

4) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy: 

a) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniej zmianie w tej części, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 

i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 

stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem 

stopnia wykonania zamówienia, 

b) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy,  

w tym: 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 oraz z 2019 r., poz. 1564),  

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez 

Wykonawcę, 

oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkujące nie 

możliwością realizacji przedmiotu umowy; 

c) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków finansowych 

i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków 

i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju 

zmian, jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny 

przedmiotu zamówienia, 
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d) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

e) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu 

świadczącego przedmiotową dostawę) związanej z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej 

działalności lub zmianą wynikającą z przekształcenia podmiotowego po stronie którejkolwiek ze 

Stron Umowy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej; 

f) każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów 

zamówienia z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru i proporcjonalności 

wynagrodzenia. 

- odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki. 

3. W celu zawarcia aneksu w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 lit. a-b, każda ze Stron może wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach   

określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek 

z przepisów art. 144 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp. 

5. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się  

o zmianę zawartej Umowy, dostarczając Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z wyczerpującym  

i szczegółowym uzasadnieniem, z uwzględnieniem, że:  

1) niezłożenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem pozbawia Wykonawcę możliwości 

dokonania zmian zawartej Umowy, 

2) wskazane we wniosku przyczyny nie mogą wynikać z uchybień lub z niezachowania należytej 

staranności Wykonawcy. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu 

wykonania zamówienia o czas, w którym realizacja zamówienia jest uniemożliwiona. 

7. Zamawiający ma 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego 

wniosku i powiadomienie Wykonawcy o swojej decyzji.  

8. Strony są obowiązane, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą 

w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej. 

9. Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej, za wyjątkiem ust. 2 pkt 4 nie będą stanowić podstawy do 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Umowy, dotyczących zmian  

w obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 
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11. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany, tylko w przypadkach określonych w niniejszej Umowie i zostanie 

wprowadzona do Umowy aneksem. 

12. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez 

ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto 

odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej 

Umowy. 

13. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od całości lub części 

Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca nieterminowo i wadliwie wykonuje przedmiot umowy – w szczególności co najmniej 

trzykrotnie w ciągu miesiąca kalendarzowego nie wykonał/nieterminowo wykonał/wadliwie 

wykonał, z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, usługi będące przedmiotem umowy. Każda ww. 

sytuacja musi być potwierdzona notatką służbową, o której mowa w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy, 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje świadczenie usług stanowiących przedmiot 

umowy przez okres co najmniej 48 godzin, 

3) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadłości lub został wydany nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,  

z zastrzeżeniem art. 98 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, 

4) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem 

oskarżenia, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy o posługiwaniu się Podwykonawcami w zakresie braku 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo 

lub jej zmiany, której przedmiotem są usługi, 

6) Wykonawca podzleca całość usług lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 

wierzytelności, bez zgody Zamawiającego. 

14. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach: 

1) 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 bezpieczeństwu publicznemu, 

2) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie wykonanych, w stosunku do 

ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały określone w protokołach 

sporządzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy. 

15. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 6-8 nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o przyczynach odstąpienia i będzie zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie umowy. 

16. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron: 

1) w terminie 5 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanych usług, według stanu na dzień odstąpienia, 
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2) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru usług przerwanych, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania, 

4) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

5) W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo 

wykonany zakres usług, potwierdzony protokołem inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1). 

17. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od niniejszej Umowy, niezależnie od kar umownych, 

poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy. 

18. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 13. 

DORĘCZENIA 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej  

i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie. 

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 

3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany adres bez 

doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. 

4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem. 

 

§ 14. 

GWARANCJA NA WYKONANE PRACE 

Na wszystkie wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy 

następujących po danym okresie rozliczeniowym. 

 

§ 15. 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” oznacza 

informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub uzyskaną w sposób 

zamierzony lub niezamierzony od drugiej Strony w formie pisemnej, ustnej, czy też elektronicznej,  

w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to w szczególności informacje, które 

Strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób działających  

w imieniu drugiej Strony lub osób trzecich, nieujawnione przez Stronę, której dotyczą do publicznej 

wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób. Za informację 

poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe dotyczące w szczególności pacjentów 

Zamawiającego czy też osób u niego zatrudnionych, a które zostały powzięte przez Wykonawcę w toku 

realizacji przedmiotowej umowy. Strony Umowy zobowiązują się traktować wzajemnie jako poufne 

wszelkie informacje powzięte w trakcie realizacji usług stanowiące tajemnicę strony drugiej, w tym  

w szczególności informacji dotyczących sposobu używanych zabezpieczeń oraz ich rozwiązań 

technicznych. Strony Umowy nie wykorzystają tych informacji do innych celów niż związanych  
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z realizacją Umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim, za wyjątkiem osób reprezentujących 

Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

umowy. Zasada poufności obowiązuje również pracowników Zamawiającego i osoby skierowane do 

realizacji usług przez Wykonawcę.  

2. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania 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 oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności 

uzyskanych informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez 

właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem 

jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego 

poinformowania Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich 

informacji związanych z Umową obowiązuje od dnia jej podpisania jak również po wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu Umowy. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z Umowy przez Podwykonawcę, 

Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy związane ze zobowiązaniem do zachowania 

poufności jak za działania własne.  

5. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niewywiązania się przez Wykonawcę  

z zobowiązań, o których mowa w ust. 1-4, za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, odpowiada w pełnej wysokości wyłącznie Wykonawca. 

 

§ 16. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności 

przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności  na podstawie umowy przelewu 

wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której 

dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania 

wierzytelnością.  

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą 

elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego,  w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 

dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie 

zapytania. 

3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami, z tytułu praw 

patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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4. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

5. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da 

się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową 

przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.   

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 

7. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu 

umowy. 

 

Załączniki do Umowy 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.   

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu konserwacji. 
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Załącznik nr 3 do Umowy - Wzór Protokołu konserwacji 

PROTOKÓŁ KONSERWACJI 

wykonanych zgodnie z umową nr ………/2019 z dnia ……………… 2019 roku. 

 

Zamawiający: 

 

 

 

Wykonawca: 

 

 

 

Przebieg wykonanych czynności w miesiącu ……………….  

 

Opis wykonanych czynności Użyte materiały, akcesoria i części zamienne, 
akcesoria, podzespoły, itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uwagi:............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

Potwierdzam wykonanie przeglądu bez zastrzeżeń/ z uwagami jak wyżej*  

 

Protokół konserwacji sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

…………………………………………                                   ……………………………………….. 

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)                                                                                                             (data, pieczęć i podpis Zamawiającego) 

 

 

 

 *niepotrzebne skreślić  

 


