OP.WOP.ZP.14.2019.D
Załącznik nr 5 do siwz

Wzór umowy
W dniu …………….. r. w Opolu na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………. r. zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, reprezentowanym przez:
...................... - Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole
na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR
oraz
…………………. – Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego i Windykacji w Oddziale Terenowym
KOWR w Opolu
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………… z siedzibą ……………………………………………………………………..
zgodnie z aktualnym wyciągiem z CEIDG/KRS, posiadającym NIP nr …………….., REGON: …………………
reprezentowanym przez: …………………………….…………
zwanym dalej Wykonawcą,
zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odzieży
roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zwanych w dalszej części
Umowy „Towarem", w asortymencie i o parametrach nie gorszych niż opisane w niniejszej
Umowie oraz w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.

2.

Wraz z Towarem stanowiącym środki ochrony indywidualnej Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć instrukcję ich używania w języku polskim, zawierającą co najmniej:

a)

1)

nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

2)

sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji;

3)

informację o:
zalecanych

przez

producenta

środkach

czyszczących,

konserwujących

i

dezynfekujących, które nie będą negatywnie oddziaływać na użytkownika środków ochrony
indywidualnej oraz te środki;
b)

sposobie działania środków ochrony indywidualnej oraz stwierdzonym podczas badań
technicznych lub sprawdzających poziomie ochrony lub klasie ochrony;

c)

odpowiednim

dodatkowym

charakterystyce części zamiennych;

wyposażeniu

środków

ochrony

indywidualnej

i

klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń

d)

użytkowania środków ochrony indywidualnej;
rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu;

e)

datę ważności lub okres trwałości środków ochrony indywidualnej lub ich określonych

4)

części składowych;
5)

wyjaśnienie oznaczeń w niej zamieszczonych;

6)

nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie
oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.

3.

Środki

ochrony

indywidualnej

powinny

spełniać

wymagania

zasadnicze,

być

poddane

procedurom oceny zgodności i zawierać oznakowanie CE na każdym egzemplarzu umieszczone
w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania środka. Jeżeli
jest to konieczne ze względu na właściwości środka ochrony indywidualnej, dopuszcza się
umieszczenie oznakowania CE na opakowaniu.
4.

Oznakowanie CE powinno być umieszczone na środkach ochrony indywidualnej w sposób nie
wprowadzający w błąd. Inne oznakowania mogą być umieszczane na środkach ochrony
indywidualnej lub ich opakowaniu, o ile nie zmniejszą widoczność i czytelności oznakowania CE.

5.
1)

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar:
fabrycznie nowy, wolny od wad, nie używany, nie regenerowany, nie noszący śladów
użytkowania;

2)

posiadający wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, w szczególności spełniający
Polskie Normy;

3)

dostosowany odpowiednio dla kobiet oraz mężczyzn - zgodnie ze specyfikacją zawartą
w załączniku nr 2.

6.

Towar stanowiący środki ochrony indywidualnej musi spełnić wymagania dotyczące oceny
zgodności, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, a także:

1)

zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami;

2)

być zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposób, aby
w przewidywanych warunkach używania, do których są przeznaczone, użytkownik mógł
normalnie wykonywać wszystkie czynności w przypadku zagrożenia, korzystając równocześnie
z odpowiedniej ochrony na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie.

7.

Odzież musi posiadać wszywkę tkaninową, informującą o rozmiarze, składzie tkaniny/surowca
i sposobie konserwacji.

§2
TERMIN WYKONANIA
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę przedmiotu umowy
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia ...............…. r. (termin ustalony na podstawie
oferty Wykonawcy).

2.

Za termin zakończenia realizacji Umowy Strony uznają dzień podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego Towaru, o którym mowa w § 4 ust. 8, potwierdzającego odbiór przez
Zamawiającego bez uwag Towaru wraz z dokumentacją.
§3

GWARANCJA
1.

Na dostarczony Towar Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

1)

dla obuwia i odzieży (ochronnej i roboczej) oraz kasków - 24 miesiące;

2)

dla pozostałych produktów -18 miesięcy;

3)

lub gwarancji producenta - jeśli jest dłuższa. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Towaru bez uwag.

2.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad dostarczonego
Towaru. Wykonywanie obowiązków gwarancyjnych polega na wymianie wadliwego Towaru na
nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie Towaru.

3.

Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych, w tym koszt
transportu ponosi Wykonawca.

4.

Termin gwarancji wymienionego Towaru biegnie na nowo od daty dostarczenia Zamawiającemu
Towaru wolnego od wad.

5.

W przypadku reklamacji obuwia bądź odzieży, których Wykonawca nie jest producentem,
koszty uzyskania opinii niezależnego rzeczoznawcy dla uzasadnienia reklamacji u producenta
spoczywają na Wykonawcy.

6.

Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować
uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

§4
DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU
1.

Miejsce dostawy Towaru: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, ul.
1 Maja 6, 45-068 Opole.

2.

Towar powinien być dostarczony w opakowaniach zbiorczych - foliowych lub kartonowych. Do
czasu protokolarnego przekazania przedmiotu dostawy, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw z
nim związanych, w szczególności uszkodzenia i utraty, obciąża Wykonawcę.

3.

Dostawa Towaru będzie zrealizowana w dzień roboczy dla Zamawiającego, w godzinach 8.00 15.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym
do

kontaktów

w

sprawie

realizacji

niniejszej

umowy,

tj.

Panią/Panem

…………………………………………..
4.

Osoba pełniąca nadzór nad umową, ze strony Zamawiającego, ma prawo skontrolować dostawę
pod względem jej zgodności z ofertą Wykonawcy oraz wydawać pracownikom Wykonawcy
wiążące polecenia w zakresie realizacji zamówienia.
5.

Upoważnionym

pracownikiem

Wykonawcy

do

współpracy

z

Zamawiającym

jest ……………………..................................
6.

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i staraniem własnym do dostarczenia oraz
wniesienia Towaru we wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsce.

7.

Dostarczenie przez Wykonawcę Towaru do siedziby Zamawiającego i podpisanie przez obie
strony

Protokołu

Dostawy

Towaru

nie

jest

równoznaczne

z

dokonaniem

przez

Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.
8.

Dokumentem potwierdzającym realizację Umowy jest Protokół Odbioru Końcowego Towaru
podpisany przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Protokół

Odbioru Końcowego, stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT.
Po dostarczeniu przez Wykonawcę Towaru i podpisaniu przez Strony Protokołu Dostawy

9.

Towaru, Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od jego dostarczenia dokona oceny zgodności dostarczonego Towaru z niniejszą Umową.
10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony Towar jest niezgodny z

Umową - jest niekompletny, nie posiada odpowiednich niezbędnych dokumentów m.in.
atestów, certyfikatów, instrukcji wymaganych prawem, posiada wady lub kiedy nie spełnia
wymagań

określonych

w

siwz,

Zamawiający

odmówi

podpisania

Protokołu

Odbioru

Końcowego Towaru wskazując na dokumencie przyczyny tej odmowy.
11. Odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

jest jednoznaczna z opóźnieniem w wykonaniu Umowy przez Wykonawcę do dnia, w którym
Zamawiający podpisze „Protokołu Odbioru Końcowego Towaru” bez uwag, po ponownym
sprawdzeniu przedmiotu umowy.
12.

W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub
wymiany Towaru na zgodny z Umową w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, z
zastrzeżeniem że niedostarczenie przez Wykonawcę pełnowartościowego przedmiotu umowy
w terminie określonym w §2 ust. 1 zostanie uznane za opóźnienie w wykonaniu umowy.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia wymiany na rozmiar mniejszy lub większy

dostarczonej odzieży lub obuwia, w terminie 10 dni roboczych od dnia dostawy, a
Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do jego wymiany i dostawy w terminie
14 dni roboczych od chwili powiadomienia.
14. Wykonawca odbiera towar, o którym mowa w ust. 10 i ust. 13 z siedziby Zamawiającego i

dostarcza właściwy asortyment do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie, na własny
koszt i ryzyko.
§5
WYNAGRODZENIE (WARUNKI PŁATNOŚCI)
1.

Za realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie,
w wysokości ..................... zł brutto (słownie: ....... ).

2.

Wynagrodzenie musi być zgodne z wyliczonym według cen jednostkowych dostarczanego
Towaru i jego ilości podanych w Formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2
do Umowy.

3.

Wynagrodzenie

określone

w

ust.

1

wyczerpuje

wszelkie

zobowiązania

Zamawiającego

względem Wykonawcy i zawiera wszelkie koszty związane z realizacja umowy, w tym koszty
Towaru, jego dostarczenia.
4.

Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty doręczenia
faktury Zamawiającemu.

5.

Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą poniższe dokumenty:

1)

faktura VAT,

2)

Protokół Dostawy Towaru;

3)

Protokół Odbioru Końcowego Towaru – bez uwag.

6.

Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§6

KARY UMOWNE
1.

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1)

za opóźnienie w realizacji umowy, tj. przekroczenie terminu dostawy Towaru lub
dokumentacji wskazanych w § 1 - wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w
§5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

2)

za opóźnienie w usunięciu wad Towaru stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,

3)

za opóźnienie w wymianie lub naprawie Towaru w wyniku gwarancji - w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad wynikających z gwarancji,

4)

za opóźnienie w wymianie Towaru, o której mowa w §4 ust. 13- w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na wymianę Towaru,

5)

za odstąpienie od umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego §5
ust 1;

3.

Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.

Kary umowne za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu odbioru, Zamawiający potrąci z faktury
wystawionej przez Wykonawcę na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.

Za nieterminowe uregulowanie płatności przez Zamawiającego Wykonawca może obciążyć
Zamawiającego karą umowną w wysokości odsetek ustawowych.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) gdy zwłoka w dostawie Towaru przekroczy 14 dni;
5) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony Towar nie
spełnia wymagań określonych w niniejszej Umowie, jest niekompletny, w tym nie zawiera
wymaganej dokumentacji lub zawiera wady.
2.

W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 - 5 odstąpienie następuje ze skutkiem
natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

3.

Odstąpienie od umowy nastąpi w okresie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu
podstaw do odstąpienia, pod rygorem nieważności tego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.

§8
POUFNOŚĆ
1.

Wykonawca, jego Podwykonawcy i Pracownicy zobowiązani są zapewnić poufność wszelkich
informacji

i

danych

uzyskanych

w

sposób

bezpośredni

lub

pośredni

w

związku

z

wykonywaniem przedmiotu umowy przez niego lub osoby wykonujące w jego imieniu
przedmiot zamówienia, w szczególności informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo
obiektu lub których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Zamawiającego i nie ujawniać tych
informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, także po ustaniu terminu realizacji
niniejszej umowy.

2.

Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w
celu realizacji niniejszej umowy.

3.

Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, do
których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy,
bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są
powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów,
orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.

4.

Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.

5.

Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości
w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.

6.

Powyższe

postanowienia

niniejszego

paragrafu

nie

wyłączają

postanowień

przepisów

szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia
informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
7.

Wykonawca

zobowiązuje

się

do

zachowania

tajemnicy

wszelkich

informacji,

w

tym

organizacyjnych, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy od
Zamawiającego w każdej formie, w tym w szczególności w drodze ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (zwanych dalej łącznie „Informacjami), w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy.
8.

Obowiązek obejmuje wszystkie Informacje, które Wykonawca otrzymał od Zamawiającego
bezpośrednio, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu Zamawiającego, nie
ujawnione przez Zamawiającego, lub osoby trzecie do publicznej wiadomości w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób.

9.

Obowiązek Wykonawcy zachowania tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich
udostępniania osobom trzecim oraz zakaz ich wykorzystywania w jakiejkolwiek działalności
wykonywanej przez Wykonawcę,

10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy

wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w wykonywaniu umowy na rzecz Zamawiającego
lub mają styczność z Informacjami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez osoby wyżej wskazane, jak za
działania własne.
11. Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane w

taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem
zasad 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 z dn. 4 maja 2016 r.).

§9
ZMIANY UMOWY
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

2.

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić w niżej wymienionych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji:
a)

z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą
rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o
charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie
mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności
wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”.
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe. Interpretację zdarzenia „siły wyższej” i
ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie
decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy;

b)

z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.

3.

Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić po złożeniu
wcześniejszego wniosku zawierającego szczegółowy opis okoliczności mających wpływ na
zmianę terminu wraz z załączoną dokumentacją, z której jednoznacznie będzie wynikać, że
termin wykonania przedmiotu Umowy ulega zmianie z przyczyn, o których mowa w ust. 2.
Przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o udokumentowany czas trwania tych
okoliczności.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ogólne związane z
przedmiotem zamówienia.
2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Formularz cenowy Wykonawcy - załącznik nr 2.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu

dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

-wzór-

Protokół Dostawy Towaru
z dnia ……………………………………………..

1. Strony
Zamawiający:
……………………………………………………………………………
Przedstawiciel Zamawiającego:
…………………………………………………………………………..
Wykonawca:
…………………………………………………………………………….
Przedstawiciel Wykonawcy ………………………………………………………………………….
2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej,
zwana dalej towarem
3. Ustalenia stron
W dniu ………………. Wykonawca dostarczył Towar do siedziby Zamawiającego.
Dostarczenie przez Wykonawcę Towaru do siedziby Zamawiającego i podpisanie przez obie strony
Protokołu Dostawy Towaru nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru
przedmiotu umowy.
Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty określonej powyżej - dokona
oceny zgodności dostarczonego Towaru z Umową.
Dokumentem potwierdzającym realizację Umowy jest Protokół Odbioru Końcowego Towaru
podpisany przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Protokół Odbioru
Końcowego, stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT.

Podpisy:
Ze strony Zamawiającego:
……………………………………………………

Ze strony Wykonawcy:
……………………………………

Protokół wykonano w dwóch egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

-wzór-

Protokół Odbioru Końcowego Towaru
z dnia ……………………………………………..
1. Strony
Zamawiający:
……………………………………………………………………………
Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………………………………………………..
Wykonawca:
…………………………………………………………………………….
Przedstawiciel Wykonawcy ………………………………………………………………………….
2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej
3. Ustalenia stron

1) Stwierdzamy, że Zamawiający odbiera przedmiot zamówienia bez uwag.*
2) Stwierdzamy, że Zamawiający nie odbiera przedmiotu zamówienia z następujących
przyczyn*:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w/w usterek/błędów w przedmiocie
dostawy w terminie …………………………………………………………………………………………..

Podpisy:

Ze strony Zamawiającego:

Ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Protokół wykonano w dwóch egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

