
Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Wzór Umowy 

UMOWA NR FS ………………..…......2021 

zawarta w dniu ………………………. 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie 

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, posiadającym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026, 

którą reprezentuje: 

………………………... - ……… Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym", 

a 

…………………………. z siedzibą w ……………, ul. ………………… (….-……), wpisanym do 

*Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym 

NIP ……-……-….-…., REGON ………………, 

*rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd ………………, Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …., NIP: ….,   REGON …., zgodnie z 

informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 

4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

którą reprezentuje: 

………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 9 ust. 3 

Regulaminu, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2021 Zarządu Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień 

publicznych w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z 

późn. zm.), oraz na podstawie oferty, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do umowy została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy  

(zostanie dostosowane do właściwej części zamówienia) 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego, 

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa obejmującego: 

1) Dla części 1 

a)  …………………….. (producent, model)…………………………….. w ilości ……. szt.,  

b) …………………….. (producent, model)…………………………….. w ilości ……. szt., 

2) Dla części 2 

…………………….. (producent, model)…………………………….. w ilości ……. szt., 

3) Dla części 3 

…………………….. (producent, model)…………………………….. w ilości ……. szt., 

2. Umowa obejmuje usługę serwisowo-gwarancyjną, która będzie świadczona w okresie gwarancji. 

3. Szczegółowe parametry techniczne urządzeń określono w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane urządzenia są fabrycznie nowe, zostaną dostarczone 

w fabrycznych opakowaniach, w pełni sprawne, wolne od wad i usterek, a korzystanie z nich zgodnie z 

przeznaczaniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich oraz odpowiadają normie CE w 

zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. 

5. Za datę realizacji dostawy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru - bez zastrzeżeń, przez 

przedstawicieli obu Stron, stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy. 

6. Przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego z chwilą jego odbioru tj. podpisania protokołu 

odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.  



§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje stosowną bazą 

do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt, własnym transportem, na własne ryzyko pod 

adres Zamawiającego podany w komparycji, na piętro XIV. 

3. Urządzenia będą dostarczone do wskazanej lokalizacji Zamawiającego i wniesione do lokalu 

Zamawiającego w opakowaniach fabrycznych umożliwiających ich przechowywanie. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

Podwykonawcom. 

 

§ 3 Przedstawiciele Stron 

1. Osobą nadzorującą realizację przedmiotu umowy jest: 

1) Po stronie Wykonawcy – Pan/i ………………., tel. …………e-mail: ……………. . 

2) Po stronie Zamawiającego - Pan Tomasz Golec, tel. 519 319 029 lub e-mailowo: 

t.golec@fsusr.gov.pl albo funduszskladkowy@fsusr.gov.pl, który jest upoważniony do 

podpisywania protokołów odbioru dostarczonych urządzeń. 

2. Strony zastrzegają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 bez zgody drugiej Strony. Strona 

zmieniająca powiadomi drugą Stronę o tym fakcie na piśmie. Czynność ta nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. 

 

§ 4 Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 

1) dla części 1 do …... dni (max. 30 dni) od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

2) dla części 2 do …... dni (max. 60 dni) od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

3) dla części 3 do …... dni (max. 30 dni) od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Dostawa zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w dzień roboczy dla Zamawiającego tj. od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego z co 

najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 5 Wynagrodzenie i sposób płatności 

(zostanie dostosowane do właściwej części zamówienia) 

1. Wynagrodzenie całkowite z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty:  

……………. zł netto + należny podatek VAT 23%  = ………………zł brutto  

(słownie: ............................................................ /100 złotych brutto) 

przy czym*  

1) Dla części 1 wynosi: ……………. zł netto + należny podatek VAT 23%  = ………………zł brutto  

(słownie: ............................................................ /100 złotych brutto) 

2) Dla części 2 wynosi: ……………. zł netto + należny podatek VAT 23%  = ………………zł brutto  

(słownie: ............................................................ /100 złotych brutto) 

3) Dla części 3 wynosi: ……………. zł netto + należny podatek VAT 23%  = ………………zł brutto  

(słownie: ............................................................ /100 złotych brutto) 

2. Ceny jednostkowe określone w Załączniku nr 1 do umowy nie podlegają waloryzacji, są stałe i nie 

ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy oraz zawierają wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty 

usługi serwisowej.  

 

§ 6 Zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę – odrębnie dla każdej części zamówienia.  

2. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego ze wskazaniem numeru umowy i części za jaką dostawa 

została zrealizowana. 
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3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy wynikającego z faktur realizowana będzie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z 

późn. zm.), w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment 

na rachunek bankowy nr ……………………………  w terminie 14 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony oryginał protokołu odbioru. 

5. Zapłata wynagrodzenia zrealizowana w sposób określony w niniejszym paragrafie, wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany, w ust. 3 figuruje w wykazie podatników VAT 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzień zlecenia przelewu, w ww. 

wykazie zapłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgodą Wykonawcy do momentu dokonania 

przez Wykonawcę zgłoszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania 

innego zgłoszonego tam rachunku bankowego. 

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę.  

9. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP …..-….-

…..-…….. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu 

VAT w trakcie obwiązywania Umowy, tj. w szczególności o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub 

wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich 

zaistnienia. 

11. W przypadku otrzymania faktury zawierającej błędy, nie zawierającej adnotacji „mechanizm 

podzielonej płatności”, bądź nie otrzymania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych 

załączników do faktury, płatność zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona po dostarczeniu 

Zamawiającemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentów, z konsekwencją wstrzymania 

terminu biegu płatności bez konsekwencji kar dla Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy 

 

§ 7 Gwarancja i reklamacja 

1. Sprzęt określony w § 1 ust. 1 umowy objęty jest: 

1) Dla części 1 ……. miesięczną gwarancją  

2) Dla części 2 ……. miesięczną gwarancją  

3) Dla części 3 ……. miesięczną gwarancją  

(zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy). Szczegółowe postanowienia dot. gwarancji zostały 

ujęte w Załączniku nr 1 do umowy – Specyfikacja techniczna i warunki gwarancji. 

2. Gwarancja obejmuje wszelkie usterki przedmiotu umowy, uniemożliwiające lub nawet w niewielkim 

stopniu utrudniające korzystanie z nich. 

3. Na zaoferowane urządzenia Zamawiający w okresie gwarancji wymaga czasu naprawy  

max. do 7 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poniżej, przy 

czym w technicznie uzasadnionych przypadkach może on zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia awarii urządzeń; 

 telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę :…………………. lub  

 mailowo na adres poczt elektronicznej Wykonawcy: ……………….. 

5. W przypadku niemożności usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca - na czas jej 

usunięcia – dostarczy i zamontuje, a po usunięciu awarii zdemontuje i odbierze na koszt własny inne 

urządzenie, które zabezpieczy pracę w siedzibie Zamawiającego.  



6. W przypadku uszkodzenia dysków nie będą one zwracane Wykonawcy i stają się własnością 

Zamawiającego. 

7. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego 

Producenta, zaś wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi 

gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie zostanie usunięta w wyznaczonym 

terminie wada/usterka, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia usterki na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego prawa do gwarancji. O zaistnieniu takiego faktu 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.  

9. Warunki gwarancji producenta na dostarczony sprzęt sprzeczne z ww. postanowieniami nie są dla Stron 

obowiązujące. 

10. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu uniemożliwiającej lub nawet  

w niewielkim stopniu utrudniającej korzystanie z niego Wykonawca zobowiązany jest  

do wymiany wadliwego elementu lub sprzętu na nowy, wolny od wad. 

11. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych oraz prawnych przedmiotu umowy lub poszczególnych 

jego części w okresie gwarancji, Zamawiający może domagać się wymiany przedmiotu umowy bądź 

jego części na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy w formie 

pisemnej rodzaju wady. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający uprawniony jest do nabycia 

towaru wolnego od wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

§ 8 Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,7 % łącznej wartości umowy 

brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) opóźnienia w usunięciu usterek/awarii w okresie gwarancji, w wysokości 1 % wartości brutto 

reklamowanego urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

2. W przypadku konieczności usunięcia usterki/awarii kara nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia 

przez Wykonawcę urządzenia zamiennego zgodnie z § 7 ust. 5 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury za wykonanie zamówienia, a 

Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy powstałe podczas wykonywania umowy przez osoby, którym to wykonanie powierzył.  

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 jest wolny od wad prawnych, 

zwłaszcza w zakresie praw autorskich.  

7. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie z 

tytułu naruszenia przysługujących im praw, w tym praw autorskich do oprogramowania, Zamawiający 

zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, który zaspokoi powyższe roszczenia w terminie 7 

dni od dnia otrzymania powiadomienia.  

8. Ponadto, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca zostanie w pełni umocowany do wstąpienia do postępowania w charakterze 

strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 

Zamawiającego. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty, wydatki lub koszty obsługi 

prawnej poniesione przez Zamawiającego oraz zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności, obroni lub 

zawrze ugodę (zażegna) w zakresie roszczenia osób trzecich zarzucających naruszenie praw własności 

intelektualnej przez Zamawiającego, w tym w całości zaspokoi takie roszczenia osób trzecich. 

 



§ 9 Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia 

postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności nienależytego i nieterminowego 

wykonywania przedmiotu umowy, podwyższenia wynagrodzenia przez Wykonawcę. 

2. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem określonym w § 4 ust 1. Wykonawcy przysługuje 

prawo do wynagrodzenia jedynie za usługę zrealizowaną do chwili rozwiązania umowy. 

4. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

a) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami i przepisami prawa pomimo 

pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu 7 dni na zaniechanie naruszeń, 

b) opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 15 dni bez wyznaczania Wykonawcy kolejnego terminu - 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie,  

c) wady urządzenia są niemożliwe do usunięcia lub nie zostaną usunięte w terminie wskazanym w § 7 

ust. 3. 

 

§ 10 Zasady poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji 

umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zapewnia, że – zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – dane 

osobowe przetwarzane w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane za pomocą 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w sposób zapewniający odpowiednią ich 

ochronę, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

3. Wykonawca, realizując usługę serwisu i gwarancji: 

a) dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz do 

przedmiotowych danych osobowych, do których dostęp jest niezbędny ze względu na realizację 

niniejszej umowy, w związku z którą dochodzi do przetwarzania danych osobowych, 

b) zapewnia, że osoby mające dostęp do danych osobowych, zobowiązane są do zachowania tajemnicy 

w zakresie przetwarzania danych osobowych, 

c) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione są z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem. 

d) zapewnia wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO. 

4. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrożył odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

– z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia i wagi zagrożenia – ryzyku naruszenia praw lub 

wolności podmiotów, których dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku 

z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjętą przez niego procedurą, poinformuje o tym 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia; 

powiadomienie nastąpi przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. W przypadku zakończenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaprzestać 

przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunąć je w taki sposób, 

aby nie było możliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

wykonuje niezwłocznie po zakończeniu realizacji umowy, chyba że przepisy prawa nakazują 

Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyżej wymienionych 

danych po rozwiązaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator. 



7. Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność informacji dotyczących Zamawiającego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 20018r poz. 

798 z późn. zm.) 

8. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w 

szczególności o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 

niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane 

informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z 

realizacją umowy. 

 

§ 11 Zmiany umowy 

1. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, które nie 

wymagają sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany 

postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: 

1) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, 

2) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego,  

3) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych – niemających wpływu na wartość 

umowy - powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, łącznie ze zmianą jej 

terminów jeżeli zmiany te powstały z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. zaprzestania 

przez producenta produkcji zaoferowanych modeli urządzeń. W takim przypadku Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu: 

 zaświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego modelu urządzenia oraz  

 pełną charakterystykę modelu zamiennego, spełniającego co najmniej minimalne wymogi 

urządzenia zaoferowanego pierwotnie.  

2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy, 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

3. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowień umownych są nieważne. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów mogących powstać na tle realizacji niniejszej 

umowy. 

2. Jeśli ostatni dzień terminu na dokonanie czynności określonych w umowie przypada w sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na dzień następny. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych. 

5. W przypadku braku porozumienia, wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji 

umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

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

7. Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki: 

Nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu i warunkami gwarancji 

Nr 2 – Protokół odbioru 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do umowy Nr …………………..……… 

z dnia ……………….………. 

Kopia Formularza Oferty 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do umowy Nr …………………..……… 

z dnia ……………….………. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

dostawy sprzętu komputerowego 

 

Komisja w składzie: 

Przedstawiciel Zamawiającego - ………………….. 

Przedstawiciel Wykonawcy - ……………………… 

 

1) W dniu …………………………  

zgodnie z umową Nr ……………….……..  zawartą w dniu ………………. 

Wykonawca…………………………………………………………………………………….................... 

zrealizował dla Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dostawę: 

a) (producent, model, ilość szt.)………………………………………………………………………... 

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

b) (producent, model, ilość szt.)………………………………………………………………………... 

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

c) (producent, model, ilość szt.)………………………………………………………………………... 

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

d) (producent, model, ilość szt.)………………………………………………………………………... 

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

 

2) Upoważnieni przedstawiciele Stron zgodnie oświadczają, że przedmiot zamówienia  

jest zgodny/niezgodny* z parametrami technicznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

3) Ewentualne uwagi i niezgodności:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

        Przedstawiciel Zamawiającego                                                Przedstawiciel Wykonawcy 

         (pieczątka firmowa oraz podpis)             (pieczątka firmowa oraz podpis) 


