
 

 
 

znak sprawy: Z.S.271.1.2020 

          Załącznik 4 

          (wzór umowy) 

 

 

 

UMOWA Nr................... 

 

zawarta w Pałecznicy w dniu .......... 2020 r. pomiędzy: 

 

Powiatem Proszowickim NIP: …….. – reprezentowanym przez Anetę Dziedzic – 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych z siedzibą w 

Piotrkowicach Małych 87d, 32-100 Koniusza – Realizatora Projektu, działającej na 

podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Proszowickiego ………   

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

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

z siedzibą w .......................... przy .........................., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr ............................., NIP: ..... kapitał zakładowy: 

......zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

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

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

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

 

§ 1 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego marka …. 

model …. wraz z wyposażeniem do Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach 

projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez 

utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach 

Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie 

zawodowe uczniów – SPR.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ciągnik rolniczy nowy, wolny od wad prawnych i 

fizycznych, spełniający wymagania zawarte w specyfikacji technicznej, pełnowartościowy 

oraz zgodny z zaleceniami, normami i wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi 

obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. 

3. Wykonawca oświadcza, że ciągnik spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.). 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu katalog części zamiennych, szczegółową 

instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną, świadectwa 

zgodności WE oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 

5. Dostarczony ciągnik posiada konstrukcję chroniącą operatora w przypadku przewrócenia 

się ciągnika. 

6. Wykonawca dostarczy ciągnik do siedziby Zamawiającego, 



 

7. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego 

na adres Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych z siedzibą 

Piotrkowice Małe 87d, 32-100 Koniusza. 

9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2 jest fabrycznie 

nowy, wyprodukowany w …. roku, nie ma wad fizycznych i prawnych, nie jest 

przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia.  

10. Z chwilą wydania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego własność rzeczy.  

§ 2 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca dostarczy przedmiotu umowy w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Zamawiający za datę wykonania przedmiotu umowy uważa datę zakończenia czynności 

odbioru tj.: zakończenia wszystkich czynności technicznych i prawnych związanych z 

odbiorem ciągnika oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, 

stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.  

 

§ 3 

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego wszystkich dokumentów 

ciągnika rolniczego, niezbędnych do rejestracji pojazdu we właściwym organie 

komunikacji, w terminie nie dłuższym niż w dacie wydania ciągnika.  

3. Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru, po 

stwierdzeniu, że ciągnik jest zgodny z opisem określonym w Załączniku 1 do niniejszej 

umowy, posiada instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną i serwisową w języku polskim 

oraz że powyższe dokumenty zostały Zamawiającemu wydane.  

4. Wykonawca oświadcza, że ciągnik spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.) oraz 

warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.  

 

§ 4 

 

RĘKOJMIA, GWARANCJA I SERWIS 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, 

przy czym Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres …. miesięcy na ciągnik wraz z wyposażeniem. 

3. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca oświadcza, że czas reakcji na zgłoszoną awarię ciągnika nie będzie dłuższy 

niż  - 72 godziny od dnia zgłoszenia. 

5. Wykonawca wraz z dokumentami, o których mowa w § 3, dostarczy wykaz 

autoryzowanych serwisów świadczących usługi napraw gwarancyjnych i 

niegwarancyjnych na terenie województwa małopolskiego.  

6. Wszelkie koszty wynikające ze świadczenia gwarancji ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał bezpłatne przeglądy gwarancyjne 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

§5 



 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie brutto w 

wysokości …. zł, (słownie: ….. zł), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości: …. zł (słownie: …. zł). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Cena oferty powinna uwzględniać ryzyko 

Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ………………………………………………………….. 

4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury za wykonany przedmiot umowy. Faktura zostanie 

wystawiona po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń. 

5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło 

najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy 

wszelkich kar oraz należności za szkody spowodowane przez Wykonawcę względem 

Zamawiającego, jak i osób trzecich, jeżeli osoby te zgłoszą na piśmie uzasadnione 

roszczenie. 

7. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności na osoby trzecie 

wynikające z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 6 

 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących 

wysokościach:  

1) za opóźnienie w dostawie ciągnika rolniczego w terminie wskazanym w przedmiotowej 

umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak również za odstąpienie 

lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

3. W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie czynności na koszt 

Wykonawcy, a czynności te nie zostaną wykonane, Zamawiający będzie upoważniony do 

potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Potrącenia, mogą być dokonywane z należnego wynagrodzenia Wykonawcy po 

pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.  

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4, 

kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.  

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 

szkodę w rozmiarach przenoszących wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż do pełnego zaspokojenia 

w tym również wynikającą z utraty dofinansowania w ramach projektu.   



 

7. Wykonawca jest zwolniony od kar umownych za opóźnienie, jeżeli opóźnienie w 

wykonaniu umowy wynikło z przyczyn siły wyższej, chyba, że kary te były należne już 

przed zaistnieniem siły wyższej albo nie były z siłą wyższą związane. Wykonawca 

powołując się na tą okoliczność, winien udowodnić jej zaistnienie. Pod pojęciem „siły 

wyższej” na potrzeby niniejszej umowy, Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane 

zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o 

charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i 

inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz 

publicznych, a także klęski żywiołowe. 

 

§ 7 

 

KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEŃ UMOWY 

  

1. Zamawiający wyznacza jako koordynującą wykonanie niniejszej umowy osobę: …….  

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

2. Zamawiający, jako odpowiedzialne za odbiór przedmiotu umowy pod kątem 

zgodności dostawy z umową, w tym w zakresie jakościowym oraz podpisanie 

protokołów odbioru, wyznacza następujące osoby:………................................, e-mail: 

..................................; nr tel.: …………. 

3. Jako koordynującą wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą 

osobę:  

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

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu dostawy i 

uwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

5. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do uczestniczenia w 

każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 8 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w sytuacji, gdy Wykonawca: 

1) pomimo uprzedniego 2 - krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje dostawy zgodnie z warunkami umowy lub 

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie 

upoważniony przedstawiciel Zamawiającego,  

2) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania 

do zaniechania naruszeń i upływu wyznaczonego terminu, 

3) dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności, 

4) zwleka z wykonaniem i dostarczeniem przedmiotu umowy w terminie wskazanym w 

§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym rozwiązanie umowy winno być poprzedzone 

bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje 

właściwej jakości dostarczanego przedmiotu umowy, 

6) nie usunął wad lub usterek przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy, wraz z podaniem przyczyny jej rozwiązania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku 



 

dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy przestępstwa. W 

przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie jedynie za dostawę zrealizowaną do dnia rozwiązania umowy.  

4. W przypadkach opisanych w ust. 1-2 Zamawiający zobowiązuje się do wcześniejszego 

wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń, a po upływie wyznaczonego w 

wezwaniu terminu ma prawo do rozwiązania umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostawa przedmiotu umowy została wykonana wadliwie 

lub z usterkami Zamawiający obciąży kosztami naprawy Wykonawcę, z którym 

rozwiązano umowę. W przypadku niewykonania dostawy zgodnie z warunkami umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania dostaw przez innego Wykonawcę, na 

koszt Wykonawcy.  

6. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Wykonawca, z winy 

którego nastąpiło rozwiązanie umowy.  

7. Rozwiązanie umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko części jeszcze nie 

wykonanej przez Wykonawcę.  

 

§ 9 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem innych środków prawnych 

wynikających z umowy lub przepisów prawa z tytułu nienależytego wykonania lub 

niewykonania zobowiązań przez Wykonawcę, odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

1) zostanie orzeczone zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiające mu należyte 

wykonanie umowy lub gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy, wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub gdy w stosunku do 

Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne; 

2) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu zamówienia lub opóźnia się z 

przystąpieniem do jej realizacji przez okres powyżej 5 dni roboczych od dnia 

wyznaczonego na jego realizację; 

3) Wykonawca ze swojej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie podejmuje jej 

przez okres powyżej 5 dni roboczych. 

2. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie, może odstąpić od umowy. Zamawiający 

wykonuje prawo odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu 

okoliczności będących podstawą do odstąpienia od umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku poniesienia przez niego szkody na 

skutek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w 

tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego za dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 

 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w 

formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 



 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, w stosunku do 

treści oferty, w związku z: 

1) zmianą terminu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 

umowy;  

2) wymiany lub uzupełnienia elementów składowych ciągnika, w sytuacji, gdy wystąpi 

przejściowy brak danego elementu z przyczyn leżących po stronie producenta przy 

jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od 

produktu objętego umową;  

3) zmianą terminu umowy, w przypadku zaistnienia siły wyższej jako zdarzenia 

zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, w 

szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, 

akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi 

publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe;  

4) zmianami treści umowy poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów, jeżeli 

konieczne będzie jej dostosowanie do aktualnego stanu prawnego, w szczególności 

zmiany stawki podatku VAT;  

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie 

w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich 

uzasadnienie.  

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 Wykonawca 

zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z wyprzedzeniem 

umożliwiającym zmianę treści umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w 

planowanych terminach dostawy nie później jednak niż 2 tygodnie przed planowaną 

ewentualną zmianą. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno - prawnej 

którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie 

formy organizacyjno – prawnej lub o zmianie adresu. W przypadku zaniechania 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się że wszelkie doręczenia i 

powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa 

się skuteczne. 

5. Zmiana osób wskazanych do kontaktów oraz dokonania odbioru przedmiotu umowy i 

podpisania protokołu odbioru którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej treści i nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie 

wzajemnie o zmianie danych teleadresowych osób. Zawiadomienie uważa się za 

skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. 

 

§ 11 

 

PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i 

zaniechania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.  

3. Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania  

 

§ 12 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Strony ustalają czas obowiązywania niniejszej umowy do dnia wygaśnięcia gwarancji.  



 

2. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do 

uniknięcia ryzyka konfliktu interesów lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i 

obiektywne wykonanie Umowy.  

3. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Prawem właściwym dla 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie prawo polskie. Wszelkie sprawy 

nieuwzględnione niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy – Kodeks 

cywilny, Prawo zamówień publicznych jak również innych ustaw i przepisów 

wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy.  

4. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych 

czynności prawnych przez strony, związanych z realizacją niniejszej umowy, strony 

zastrzegają formę pisemną.  

5. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu rzeczowo sądowi ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

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

każdej ze stron. 

 

 Zamawiający:       Wykonawca: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

Załącznik 2 – protokół odbioru  

Wykaz autoryzowanych serwisów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 2 do umowy 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU NR ……… 

DOTYCZY UMOWY NR ……………………………….. Z DNIA 

…………………………. 

 

 

Odbioru przedmiotu umowy dokonano w dniu …………….….. przez następujące osoby:  

Przedstawiciele Wykonawcy:  

1) …………………………………………………  

2) …………………………………………………  

3) …………………………………………………  

Przedstawiciele Zamawiającego:  

1) …………………………………………………  

2) …………………………………………………  

3) …………………………………………………  

Wyżej wymienione osoby dokonały odbioru jakościowego ciągnika rolniczego: 

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

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

(podać nazwę i model ciągnika)  

 

o numerach: …………………………………………………………..  

 

Odbioru dokonano od ………….…………………………………………………………...  

(podać nazwę i adres Wykonawcy)  

 

Osoby dokonujące odbioru przedmiotu umowy stwierdzają zgodność/niezgodność* 

wykonania przedmiotu zamówienia z w/w umową.  

Uwagi:  

a) ustalenia co do zgodności przedmiotu umowy z niniejszą umową:  

Ciągnik: marka: ………………model: ……………………………………………………..  

Nr identyfikacyjny: ……………………………… Nr silnika: ……………….…………… 

Dostarczono ………. egzemplarze kluczyków 

  

b) wykaz ujawnionych wad: 

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

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

 

c) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, 

terminu usunięcia wad itp.:  

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

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

  

d) wraz z przedmiotem umowy dostarczono następujące dokumenty:  

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

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

 

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

stron.  

 



 

Podpisano:  

Przedstawiciele Wykonawcy:    Przedstawiciele Zamawiającego:  

1……………………….……    1…………..……………………  

2………………………….…    2…………………..……………  

3.………………………….…    3..…………………….…………  

 

 

Pieczęć Wykonawcy      Pieczęć Zamawiającego  

……………………………..     ……………………………….  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 


