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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

Nr postępowania: PZ/01/2020/mG/EX 

 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ....................... 2020 r. w Gdańsku 

pomiędzy: 

EXCENTO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. Gabriela 

Narutowicza 11/12, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego  

prowadzonego przez Sąd Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000461676, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 zł 

opłacony w całości, REGON nr 221890770, NIP 9571068929, reprezentowaną przez: 

Mariusza Machajewskiego – Prezesa Zarządu  

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

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

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

                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 

NIP: ...................................; REGON: ......................................... 

wpisanym do KRS pod nr .......................................... / CEIDG 

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................... - ...................................................................... 

2. ..................................................... - ...................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

który wyłoniony został na podstawie złożonej oferty w zamówieniu nr PZ/01/2020/mG/EX 

 

Wspólnie zwanymi dalej razem Stronami 

  

§ 1 

Przedmiot Umowy oraz warunki realizacji 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wykonania strony internetowej realizowana w 

projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw"” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. 

Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. 
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Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, której przedmiot  został określony w 

Zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności konieczne 

do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany z najwyższą starannością, 

zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i wytycznymi ze strony Zamawiającego, 

wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i 

prawidłowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

 

§ 2 

Warunki realizacji 

1. Wykonawca wykona usługę w terminie: 

a. do 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotową 

stronę do testowania. W terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu 

strony do testowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotową stronę z 

uwzględnieniem wszystkich zmian i poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego w 

czasie testowania. 

b. Terminy pośrednie związane z poszczególnymi etapami realizacji zamówienia 

Zamawiający ustali z Wykonawcą po rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Dopuszcza się wysyłanie przez Strony niniejszej umowy wszelkich informacji, uzgodnień, 

uwag drogą elektroniczną, z tym, że niezbędne jest potwierdzenie przez drugą Stronę 

otrzymania tychże informacji. Uzgodnienia dokonane w powyższy sposób nie mogą zmieniać 

terminów wykonania przedmiotu umowy. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

…………………….., e-mail: ………………………, tel.: …………………………... 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………….., e-mail: …………………... , tel.: ……………………… 

 

 

§ 3 

Ogólne warunki gwarancji 

 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 32 miesięcy licząc od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że wznowi pracę serwisu po zgłoszeniu awarii 

w czasie nieprzekraczającym 8 godzin od otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady lub awarii w 

dni robocze, w dniu wolnym od pracy w czasie 16 godzin od otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu 

wady lub awarii. 
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3. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym łączny okres planowanych przerw 

technicznych w działaniu serwisu internetowego nie będzie dłuższy niż 2 godziny w miesiącu. 

4. O planowanych przerwach w dostępie do Systemu CMS, Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego z pięciodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, 

bezawaryjnego działania Systemu CMS i podjęcia wszelkich dopuszczalnych działań, aby 

zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z rozbudową serwisu, dla których 

konieczne będą zmiany oprogramowania lub kodów źródłowych.  

 

§ 4 

Warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają cenę w kwocie: 

……………. zł brutto (słownie: ………………………………….).  

2. Podstawą zapłaty za realizację zamówienia będzie faktura  wystawiana  przez Wykonawcę, 

po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

Zmiana i odstąpienie od Umowy 

 

1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 

z wyłączeniem zmian lub uzupełnień w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób 

odpowiedzialnych za realizację Umowy. 

2. Zmiany lub uzupełnienia w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób 

odpowiedzialnych za realizację Umowy, następują w chwili skutecznego doręczenia informacji 

odnośnie danych personalnych mających zostać wpisanymi do treści Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy: 

1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny 

(np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować 

podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych 

wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 
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3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które 

uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a 

których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których 

zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie: 

1) stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dostarczonego przedmiotu Umowy z Zapytaniem 

ofertowym wraz z załącznikami lub ofertą Wykonawcy. 

2) w przypadku stwierdzenia obciążenia dostarczonego sprzętu wadami prawnymi. 

 

§ 6 

Kary Umowne 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar Umownych w stosunku do Wykonawcy: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego 

za wykonanie Umowy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia za przedmiot Umowy określonego w § 4 ust 1 Umowy, 

3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt. 1 

i 2 Umowy w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot Umowy określonej w § 4 ust. 1 

Umowy. 

2. Wysokość kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 

50% wynagrodzenia należnego za wykonanie Umowy określonego w § 4 ust. 1 Umowy,  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 10 dni od 

daty powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. 

m.in. w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 

również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującej mu ceny, 

określonej w § 4 ust. 1. 

6. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za 

odstąpienie od Umowy.  

7. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 

kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę 

okoliczność. 
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§ 7 

Braki przedmiotu umowy 

 

1. W przypadku gdy, w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone braki 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli braki są możliwe do uzupełnienia przez Wykonawcę Zamawiający może przesunąć 

termin odbioru Przedmiotu Umowy do czasu ich uzupełnienia; 

2) jeżeli Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości uzupełnienia braków, ale według 

Zamawiającego jest możliwość użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy i przyjąć Przedmiot 

Umowy; 

3) jeżeli Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości uzupełnienia braków i Przedmiot Umowy nie 

nadaje się w ocenie Zamawiającego do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem to 

Zamawiający może odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej o której mowa w § 6 

ust. 1 pkt 2 Umowy. 

2. Odmowa przyjęcia Przedmiotu Umowy jest równoznaczna z uznaniem, że nie został on wykonany 

i dostarczony w terminie lub też Przedmiot Umowy zawiera braki o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. W przypadku, gdy braki są możliwe do uzupełnienia przez Wykonawcę i Zamawiający skorzysta 

z możliwości przesunięcia terminu odbioru, o którym mowa w ust.1 pkt 1 to: 

1) jeżeli braki zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w sposób właściwy w ocenie 

Zamawiającego i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiającemu 

przysługują kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy tj. za opóźnienia 

w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z terminem wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w sposób właściwy, Zamawiający będzie miał prawo 

odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

3) jeżeli termin do usunięcia braków upłynie bezskutecznie Zamawiający będzie miał prawo 

odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

§ 8 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy dzieło będzie 

stanowiło utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz że będą mu przysługiwały pełne prawa autorskie do tego utworu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych 

do utworu na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w 

zakresie: 
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a) utrwalania i zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, wszelką znaną w chwili 

zawarcia umowy techniką (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarską, reprograficzną, 

magnetyczną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do danej formy zapisu,  

b) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w każdej formie 

lub technice, w tym poprzez sieć informatyczną i multimedialną (w tym Internet), w tym także 

wydawanie w wydawnictwach drukowanych i multimedialnych (np. katalogi, książki, 

kalendarze, prasa, materiały informacyjne i promocyjne), bez ograniczenia liczby nakładów, 

wydań oraz egzemplarzy, 

c) rozpowszechniania utworu w inny sposób niż określony w pkt. b poprzez publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, za 

pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz przez stacje naziemne i za 

pośrednictwem satelity, 

d) równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci 

kablowych,  

e) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci informatycznej, do sieci multimedialnej, w tym 

Internetu, 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworu na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, następuje z chwilą odbioru 

przez Zamawiającemu całości dzieła powstałego w wyniku realizacji przedmiotu umowy, bez 

konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w 

tym zakresie. 

5. Zamawiający ma prawo między innymi do dokonywania bądź zlecania dokonywania dowolnych 

opracowań utworu, w szczególności jego przeróbek, tłumaczeń i adaptacji, wykorzystywania 

Utworu zarówno w całości, jak i w częściach, włączania go do innych utworów, jak również prawo 

do swobodnego korzystania i rozporządzania utworami zależnymi w stosunku do utworu. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu, jego następcom prawnym bądź licencjobiorcom 

przysługuje prawo korzystania z utworu  w dowolny sposób, nielimitowany jeśli chodzi o cele 

korzystania, w tym również do celów promocyjnych, wykorzystania utworu w funkcji znaku 

towarowego itd. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego, jego licencjobiorców 

lub następców prawnych osobistych praw autorskich do utworu: prawa do oznaczenia utworu 

oraz opracowań utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go 

anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 
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wykorzystywania, prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak 

również prawa nadzoru nad sposobem korzystania z utworu w okresie 20 lat od daty odbioru 

dzieła (utworu). Okres wypowiedzenia powyższego zobowiązania wynosi rok naprzód na koniec 

roku kalendarzowego, jednakże Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania powyższego 

zobowiązania w okresie 20 lat, o którym mowa powyżej. Wykonawca zobowiązuje się, że nie 

będzie wykonywał autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadniony interes 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców utworu pisemne oświadczenia 

o niewykonywaniu autorskich praw osobistych do utworu, na zasadach określonych powyżej. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, w tym przeniesienia prawa zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich oraz wynagrodzenie za korzystanie na wszystkich polach eksploatacji oraz 

udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej umowie. 

9. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

egzemplarzy (nośników) na którym został utrwalony. 

10. Przeniesienie wyżej opisanych praw nie jest ograniczone terytorialnie, ani nie jest ograniczone 

czasowo. 

11. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że przedmiot umowy nie będzie obciążony jakim ikolwiek 

prawami lub roszczeniami osób trzecich oraz, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu 

umowy nie będzie naruszało w jakikolwiek sposób praw osób trzecich oraz, że może być 

przenoszony na inne podmioty bez ograniczeń.  

12. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających z 

ewentualnych naruszeń autorskich praw majątkowych lub osobistych, a także wszelkich innych 

roszczeń związanych z utworami, w tym związanych z nieprawidłowością któregokolwiek z 

oświadczeń lub zapewnień Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z 

obowiązku zaspokojenia wszelkich roszczeń i pokryje wszelką szkodę powstałą w wyniku tych 

roszczeń. Na żądanie Zamawiającego, jeżeli będzie to prawnie możliwe Wykonawca zobowiązuje 

się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub przystąpić do wszelkich postępowań toczących się 

przeciwko Zamawiającemu. 

13. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 55 ust. 3 Prawa Autorskiego.  

 

§ 9 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) dzieło, którego dotyczy wynagrodzenie ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wnosi o zastosowanie 50% stawki kosztów 

uzyskania przychodów; 

2) kwalifikując dzieło jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, przejmuje na siebie ewentualne ryzyko związane z jego 

odmienną klasyfikacją przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Skarbowy oraz 
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związaną z tym realizację jego zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym wobec tych 

jednostek; 

3) w przypadku zmiany jakichkolwiek danych lub informacji wpływających na rozliczenia ze 

wskazanymi w pkt a) niniejszego ustępu podmiotami, zobowiązuje się niezwłocznie informować o 

tym fakcie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zmiany tych danych 

lub informacji. 

 

§ 10 

Pozostałe warunki wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby 

trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób 

trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów 

użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do Przedmiotu Umowy. 

2. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie w formie pisemnej (e-mail). Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku 

obciążają stronę zobowiązaną. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, ani przenieść obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie 

wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się 

administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 

ust. 5 lit. c) ww. rozporządzenia  obowiązek informacyjny, o którym mowa  w art. 14 ww. 

rozporządzenia  nie ma zastosowania. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.). 

4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
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§ 12 

Wykaz załączników 

 

Integralną część Umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy 

(wypełniony załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz załączniki 1-3 do Umowy. 

Załączniki do Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo odbiorczy, 

2) Załącznik nr 2 –  Zgłoszenie uszkodzenia 

3) Załącznik nr 3 – Aktualny opis z KRS/CEIDG 

 

Zamawiający  Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Zamawiający: 

Excento sp. z o.o. 
ul. G. Narutowicza 11/12  

80-233 Gdańsk 
 

Dotyczy: 

Zapytania ofertowego nr: PZ/01/2020/mG/EX 

na: usługę wykonania strony internetowej 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY 

 

Sporządzony w dniu:  w Gdańsku, 

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr: PZ/01/2020/mG/EX zawartej dnia:  

 

§1 

 Zamawiający postanawia: 

 

 Przyjąć przedmiot  umowy bez zastrzeżeń stwierdzając, że przedmiot umowy wykonany został zgodnie 
z zawartą umową, bez ukrytych wad i uszkodzeń. Wykonawca przekazał wykonany przedmiot umowy 
zgodnie ze specyfikacją techniczną, w odpowiedniej ilości i w przewidzianym w umowie terminie.   

 Nie przyjąć przedmiotu umowy ze względu na: 
...................................................................................................................................................................... 

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

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

 

Wykonawca w terminie........................................ uzupełni i/lub poprawi przedmiot zamówienia zgodnie 

z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi powyżej. 

 

§2 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i Wykonawcy 

 

Podstawę do wypłacenia należności stanowi podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń. 
Zamawiający na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, po otrzymaniu faktury dokona 
przelewu za dostarczony przedmiot umowy na konto Wykonawcy wskazane w umowie i/lub dokumencie 

księgowym. 

 
 

………………………………………………….…….. 

Strona odbierająca (Zamawiający) 

……………………………………………………………. 

Strona przekazująca (Wykonawca) 
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      Załącznik nr 2 do Umowy 

 

WYKONAWCA KUPUJĄCY 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Excento Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk  

 

1. Miejsce użytkowania niesprawnego urządzenia lub 

materiału 

 

 

2.  Nazwa niesprawnego urządzenia lub materiału 

 

 

3. Numer seryjny albo katalogowy  niesprawnego urządzenia lub materiału  

 

Imię i nazwisko zgłaszającego uszkodzenie:         Podpis zgłaszającego uszkodzenie:  

 

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

ZGŁOSZENIE  USZKODZENIA 

5 . Objawy : 

6 . Uwagi : 

7 . Data/godz.  
wyst ą pienia  
uszkodzenia 

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

8 . Data/godz.  
zgłoszenia  
uszkodzenia 

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

       


