
 
 

                                                         UMOWA 
 
zawarta w dniu …………………………. roku we Wrocławiu pomiędzy: 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551 -  
Zespołem Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących,  ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław                                                                                                                          
reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr Marzena Kotowska 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 
a 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

Umowę zawarto z wyłączeniem przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(na podstawie art.2, ust.1, pkt. 1) 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją wyposażenia do pracowni sprzedaży 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu 
wskazanego w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dostarczyć Zamawiającemu urządzenia do pracowni sprzedaży określonymi w ofercie 

Wykonawcy (Propozycji cenowej) wskazane w Załączniku nr 1  do niniejszej umowy na 

warunkach opisanych niniejszą umową, 

2)  dokonać instalacji, montażu dostarczonych urządzeń wraz z ich podłączeniem do sieci 

komputerowej, a także skonfigurowanie wszystkich stanowisk do pracy z wszystkimi 

posiadającymi urządzeniami peryferyjnymi posiadającymi przez szkołę w pracowni 

sprzedaży, 

3) udzielić gwarancji na dostarczone urządzenia na warunkach określonych w umowie. 

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia dostarczone w ramach umowy: 

1) będzie fabrycznie nowy i wolny od wad, 

2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy, 

3) jest w pełni zgodny z Załącznikiem nr 1 - Ofertą Wykonawcy, a także spełnia wymogi 

w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. 

 
WARUNKI REALIZACJI 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz zainstalować urządzenia w siedzibie 

Zamawiającego w terminie do dnia ……………….………..………. r. 

2. W terminie 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

o terminie dostawy. 

3. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu: 

1) instrukcje użytkowania w języku polskim, 

2) homologacje, atesty, certyfikaty.  

4. Odbiór urządzeń nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego 

przez Zamawiającego i Wykonawcę niezwłocznie po zbadaniu i przyjęciu sprzętu, zgodnie 

z Załącznikiem nr 2 do umowy.  



 
 

5. Jeżeli dostarczone urządzenia będą niezgodny z zaakceptowaną ofertą Wykonawcy, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca odbierze dostarczone urządzenia z 

siedziby Zamawiającego na swój koszt i wymieni na nowe, wolne od wad i zgodne ze złożoną 

Ofertą w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych następującym po dniu zgłoszenia tego 

faktu przez Zamawiającego. 

6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy w części lub w całości. 

§ 3 

Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu dostawy i montażu urządzeń 
wynagrodzenie w wysokości: ………………………………. zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………….…… zł brutto). 

2. Płatność za przedmiot dostawy zostanie dokonana przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Podstawa do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru, o 

którym mowa w §2 ust. 4 powyżej. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 5 

1. W przypadku istotnego opóźnienia w dostawie urządzeń/instalacji znajdujących się w sali 

sprzedaży Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, bez wezwania i wyznaczenia 

Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, 

za każdy dzień opóźnienia w dostawie, 

2) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd 

odmówi ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

działalności, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ skutkujący powstaniem 

zagrożenia dla realizacji umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub znacznej jego części 

3) Wykonawca nie dokonał dostawy lub dostarczył sprzęt wadliwy, który nie jest zdatny do 

umówionego użytku. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 



 
 

PODWYKONAWSTWO 

§7 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące świadczenia stanowiące przedmiot 

Umowy: …………………..…. a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących świadczeń 

składających się na przedmiot Umowy: ……………………..……… przy czym zmiana 

Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 

wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy dostawy lub usługi, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 

o podwykonawstwo. 

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zmieniony projekt umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z miejsca 

wykonywania umowy Podwykonawcy z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

7. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana 

tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego . 

8. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 



 
 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

tą umową. 

9. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych umowy. Wykonawca, niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę, jeżeli działania Podwykonawcy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę, 

jego pracowników, względnie osoby, którymi się posługuje, w mieniu Zamawiającego lub w 

mieniu powierzonym Zamawiającemu a nie będącym jego własnością (niezależnie od tytułu 

prawnego posiadania takiego mienia przez Zamawiającego), powstałe podczas realizacji 

przedmiotu umowy. 

 
GWA RA NC JA 

§ 8 

1. Wykonawca udziela gwarancji 12 miesięcy na Przedmiot dostawy określony w Załączniku nr 1, 

okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania Protokołu.  

Niniejszą Umowę należy traktować jako oświadczenie gwarancyjne. 

2. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie RP. Nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi. 

3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego z uprawnień z gwarancji bieg 

terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 

Wykonawcy o wadzie. 

4. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca usunie wady Przedmiotu dostawy. Wykonawca 

niezwłocznie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji i poniesie wszystkie koszty z tym związane. 

5. Usunięcie wad powinno nastąpić w ciągu 3 dni (72 h) od zgłoszenia wady i winno być 

stwierdzone protokolarnie. 

6. Za zgłoszenie wady uznaje się wysłanie przez Zamawiającego wiadomości elektronicznej na 

adres email: ................................. ………………………………………………..ze wskazaniem wady. 

7. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku określonego powyżej, 

Zamawiający może zlecić usunięcie usterek lub wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie oraz utraty uprawnień z 

tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

8. Wada fizyczna polega na niezgodności Przedmiotu dostawy z Umową zawartą przez strony.  

W szczególności świadczenia są niezgodne z Umową, jeżeli Przedmiot dostawy: 

a. nie ma właściwości, które przedmiot tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel 

 w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego; 

c. nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu 

Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia; 

d. został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym. 



 
 

9. Przedmiot dostawy ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania 

i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Wykonawcę lub osobę trzecią, za 

którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego, który postąpił 

według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy, względnie zlecenia ich wykonania 

profesjonalnemu podmiotowi bez konieczności uzyskania wyroku sądu. 

10. Jeżeli Przedmiot dostawy ma wadę, Zamawiający, korzystając z rękojmi, może złożyć 

oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca 

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na 

wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już 

wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość 

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

11. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem 24 miesięcy od dnia podpisania przez strony bezusterkowego Protokołu odbioru 

Przedmiotu dostawy. 

12. W przypadku ujawnienia się wad okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o okres od 

zgłoszenia wady do dnia ich usunięcia. 

13. W przypadku istotnej naprawy okres gwarancji i rękojmi biegnie od początku, licząc od dnia 

usunięcia takiej wady. 

 
PROCEDURA ZMIAN UMOWY 

§ 9 

1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się 

na warunki pozaumowne. 

2. Stosownie do treści art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić 

umowę w sytuacjach opisanych we wskazanym przepisie. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i 

obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w 

szczególności z art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą. 

4. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów 

i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to 

części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie wykonano. 

5. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 12 

Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

 i jeden dla Wykonawcy. 



 
 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Propozycja cenowa Wykonawcy ( Załącznik nr 1 do umowy), 

2) Pełnomocnictwo Wykonawcy – o ile dotyczy. 

3) Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA  
Zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016  r.  w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

„RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących, ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław, tel.71 798 69 08 fax:71 798 44 

08, 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  

e-mailowo: madamaszek@zontekispolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3.  Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa , z sieci Internet bądź CEiDG  

4.  Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w  szczególności  imiona,  nazwiska,  dane  teleadresowe,  nazwa  

firmy,  dane konieczne do zawarcia umowy.   

5. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, w szczególności  na  otrzymywanie  zapytania ofertowych;  lit.  b  -  przetwarzanie  jest niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  

której  dane  dotyczą,  lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie  jest  niezbędne  do  

wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze,   w   szczególności   prowadzenie   dokumentacji   podatkowej 

6.  Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.   

7.  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej z uwzględnieniem przepisów  prawa   oraz przedawnienia   

ewentualnych   roszczeń. 

8. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych osobowych,  ich  sprostowania.  Prawo  do   usunięcia  lub  ograniczenia  

przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się  przez  nas  z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują  

inne  nadrzędne  prawne  podstawy przetwarzania.  Posiadają  Państwo  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  ich nie podania nie będzie możliwa rea lizacja celów przetwarzania.  

 



 
 

Załącznik nr 1 
PROPOZYCJA CENOWA 

Nazwa zadania:  

Dostawa i instalacja wyposażenia do pracowni sprzedaży w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących przy ul. 
Drukarskiej 50 we Wrocławiu  

Wykonawca: 
….................................................................................................................................................................................................... 

Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

ulica …................................................... nr domu …......................................... 

kod ….................................................... miejscowość …................................... 

powiat …............................................... województwo …................................. 

REGON: …............................................. NIP: …................................................. 

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

1. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko)  

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

2. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego niniejszym zamówieniem za cenę ryczałtową brutto:  

L.p. Nazwa Ilość 
/szt./ 

Cena jednostkowa 

/zł brutto/ 

Wartość 

/zł brutto/ 

Uwagi 

1 Kasa fiskalna model 
Novitus Link Online 

17    

2 Moduł WiFi do kas 
fiskalnych Novitus 

17    

3 Szuflada kasowa do kas 
fiskalnych Novitus 

6    

4 Waga elektroniczna 
współpracująca z kasą 
fiskalną Novitus 

5    

5 Metkownica 
jednorządowa SATO 

5    

6 Usługa: Montaż, 
konfiguracja 

kpl.    

Łączna wartość:   

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł brutto  

3. OŚWIADCZAMY, że posiadamy odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji 
przedmiotowego zadania. 

4. OŚWIADCZAMY, że w cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą 
starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

5. Zakres prac objętych zamówieniem, który powierzymy podwykonawcom (branże, prace): ………..……………. (jeżeli dotyczy) 

6. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej oraz wzorem umowy i akceptujemy warunki w nich zawarte bez 
zastrzeżeń. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

7. OŚWIADCZAMY, że przeprowadziliśmy wizję lokalną / nie przeprowadziliśmy wizji lokalnej* w miejscu realizacji zadania. 
(*niepotrzebne skreślić) 



 
 
8. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

1
 wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.

2
 

 

9. Integralnymi załącznikami do niniejszej Propozycji cenowej są:  

 

….……………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
............................................, dnia .................................... 

.......................................................................                                  
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

*niepotrzebna skreślić  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



 
 

Załącznik nr 2 

Wrocław, dnia …………………………….. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:  GMINA WROCŁAW, PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW, 

NIP 897-13-83-551, 

ZESPOŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, 

ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław 
 

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 
 

sporządzony we Wrocławiu w dniu ............................. w sprawie odbioru urządzeń wraz z jego 

montażem w pracowni sprzedaży w Zespole Szkół  Ekonomiczno-Ogólnokształcących  we  

Wrocławiu  przy  ul.  Drukarskiej  50 , na podstawie umowy z dnia .......................... 

 
Komisja odbioru Zamawiającego w składzie: 

 
1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 
 

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy: 
 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ………………………………………………………………..… 
 

przeprowadziła w dniu ................................ roku, (zgłoszony przez Wykonawcę pisemnie – ustnie* 

w dniu .............................. ), końcowy odbiór Przedmiotu umowy. 
 

Po dokładnym zbadaniu zakresu prac wykonanych i zgodności z ustaleniami Komisja stwierdza co 

następuje: 

 
1. Przedmiot umowy wykonany zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym 

dobrze/źle*, z wadami wymienionymi w załączniku nr ....... , które Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia........................................... 

2. Realizację  przedmiotu  umowy  rozpoczęto  dnia  ............................  zakończono  dnia 

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

Termin realizacji umowy został dotrzymany/przekroczony* o ......................... dni 

z powodu .............................................................................................................................. 



 
 

Komisja postanowiła: 
 

1. Uznać Przedmiot umowy za wykonany bez wad i odebrany od Wykonawcy 

z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu. 

2. Termin gwarancji Przedmiotu umowy upływa z dniem ...................................... 
 

Zastrzeżenia i uwagi Komisji: 
 

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

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

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

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie 

niniejszego protokołu. 

 
Podpisy: 

 
I. Członkowie Komisji: 

 
1. .................................................... 

2. .................................................... 

3. .................................................... 

 
II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

 
1. .................................................... 

2. .................................................... 

3. .................................................... 
 

Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja: 
 

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

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

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

*Niepotrzebne skreślić 
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