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Załącznik nr 4 do SIWZ 
Spr. nr 19/BŁiI/08/MZ 

         

Projekt umowy 

 

Umowa nr …./BŁiI/…/… 

zawarta w  Warszawie w dniu …………… roku pomiędzy: 

  
Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 
148/150, zwanym w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………….. Dyrektora Biura Łączności  

i Informatyki Komendy Głównej Policji 

2. ……………………………  Zastępcę Dyrektora Biura Łączności  

i Informatyki Komendy Głównej Policji 

a firmą …………………. z siedzibą w ………………….., ul. ……………………, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………, KRS nr 
………………., kapitał zakładowy ………….. PLN, NIP …………….., REGON 
……………, zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: 

…………………………………       ……………………………… 

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy …./BŁiI/…/… o 
następującej treści: 
 

 
§1 

 Przedmiot Umowy 
 

1. WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY nabywa oprogramowanie do edycji 
i generowania plików w formacie ANSI/NIST.  
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do umowy. 
 
3. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, oprogramowanie uŜytkowe pozostanie 

własnością ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o oprogramowaniu bez 
bliŜszego oznaczenia, naleŜy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w 
ust. 1. 

 
§2  

Organizacja Projektu 
1. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 

ZAMAWIAJĄCY na kierownika projektu wyznacza nw. przedstawiciela:  
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a. …………………. 
 

2. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 
WYKONAWCA na kierownika projektu wyznacza nw. przedstawiciela:  

a. …………………. 
 

3. Kierownicy projektu, o których mowa powyŜej, odpowiednio ze strony 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, sprawują bezpośredni nadzór nad 
realizacją przedmiotu umowy, harmonogramem, budŜetem i zespołami 
projektowymi. Kierownicy projektu odpowiedzialni są za sporządzenie i 
zatwierdzenie protokołów odbioru oraz powołanie po swoich stronach składu 
komisji ds. odbioru przedmiotu umowy. 
 

4. Kierownicy projektu upowaŜnieni są do podejmowania decyzji dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem decyzji związanych z zatwierdzeniem 
aneksu do umowy, skutkami finansowymi oraz terminem końcowego wykonania 
przedmiotu umowy, które podejmują Strony. 
 

5. Obie Strony, przekazując informację w formie pisemnej z co najmniej 2-
tygodniowym wyprzedzeniem, mogą zmienić swoich przedstawicieli w organizacji 
projektu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.  

 
 

§3  
Realizacja Przedmiotu Umowy 

 
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony. Przedmiot umowy 

zrealizowany będzie przez WYKONAWCĘ w terminie do 3 miesięcy licząc od 
daty podpisania umowy, ale nie później niŜ do 31 lipca 2008r. 
 

2. O gotowości do przekazania przedmiotu umowy do odbioru dostawy/usługi 
WYKONAWCA powiadomi Biuro Łączności i Informatyki KGP przesyłając 
informację pisemnie lub faxem na numer 022 601 24 14 z co najmniej 24-
godzinnym wyprzedzeniem. 

 
3. WYKONAWCA nie ma prawa powierzania wykonywania umowy osobom trzecim 

oraz udostępniania osobom trzecim narzędzi, a takŜe informacji, zasobów 
informatycznych, danych i dokumentów, bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 
W  przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom, 
WYKONAWCA odpowiada za ich działanie jak za działania własne.  

 
4. W celu uzyskania złoŜonych w projekcie celów w terminie, przy określonych 

kosztach, jakości i poziomie wykonania, WYKONAWCA stosuje własną metodykę 
zarządzania projektem. 

 
5. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do 

sporządzenia i przedłoŜenia do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO Harmonogramu 
realizacji umowy. W przypadku braku uwag, ZAMAWIAJĄCY zatwierdza 
Harmonogram realizacji umowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia 
dokumentu do Kierownika Projektu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. 
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6. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia Harmonogramu realizacji umowy 

WYKONAWCA zobowiązuje się do sporządzenia i przedłoŜenia do akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku uwag, 
ZAMAWIAJĄCY zatwierdza Dokumentację Projektową w ciągu 7 dni roboczych 
od dnia dostarczenia dokumentu do Kierownika Projektu ze strony 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
7. W terminie 15 dni przed przystąpieniem do odbioru jakościowego WYKONAWCA 

zobowiązuje się do sporządzenia i przedłoŜenia do akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO Planu Testów Akceptacyjnych. W przypadku braku uwag, 
ZAMAWIAJĄCY zatwierdza Plan Testów Akceptacyjnych w ciągu 7 dni roboczych 
od dnia dostarczenia dokumentu do Kierownika Projektu ze strony 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
8. Zasady przeprowadzenia szkoleń związanych z przedmiotem umowy zawiera 

Załącznik nr 4. 
 
9. Wymagania dotyczące dokumentacji związanej z przedmiotem umowy zawiera 

Załącznik nr 5. 
 
10. Warunki instalacji i odbioru przedmiotu umowy określa Załącznik nr 2. 

 
11. Odnośnie aplikacji tworzonych wyłącznie na potrzeby Zamawiającego, 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu prawa zaleŜne do tych aplikacji - w 
rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.). W szczególności 
Wykonawca przekaŜe kody źródłowe oprogramowania wytworzonego 
na potrzeby realizacji przedmiotu umowy oraz udzieli Zamawiającemu prawa do 
ich samodzielnej modyfikacji i dysponowania tym oprogramowaniem, a w 
przypadku zaistnienia takiej potrzeby, udostępnienia ich innemu podmiotowi 
wykonującemu modyfikację na zlecenie Zamawiającego. 

 
12. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego, 

stanowiącego nie więcej niŜ  20 % wartości umowy. 
 

 
 

§4  
Warunki Płatności 

 
1. Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na łączną kwotę netto (bez podatku 

VAT) …………….zł (słownie złotych: ……………. 00/100). Wartość przedmiotu 
umowy brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi …………….. zł (słownie złotych: 
………………… 00/100). Wartość brutto obejmuje wszelkie opłaty naleŜne 
WYKONAWCY, w tym koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz 
koszty obowiązujących podatków, koszty ubezpieczenia, w okresie trwania 
umowy. 

 
2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 
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Komendę Główną Policji 
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 
NIP: 521-31-72-762   REGON: 012137497 

 
3. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz 

WYKONAWCY przelewem w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez 
ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru 
dostawy/usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 8, na rachunek: 
…………………. 

 
4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
5. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru dostawy/usługi, WYKONAWCA 

zobowiązuje się wystawić fakturę VAT i doręczyć ją wraz z dołączonymi 
protokołami odbioru ilościowego, jakościowego, z przeprowadzonych szkoleń, 
dokumentacji i dostawy/usługi, których wzór zawierają załącznik nr 6-10 do 
umowy, do Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-520 
Warszawa 

 
§5  

Gwarancja 
 

1. WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe: 
a) dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy jest w pełni zgodny ze 

specyfikacją wyszczególnioną w Załączniku nr 1 do umowy, 
b) dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy jest wolny od wad i zgodny 

z poziomem technologicznym istniejącym w momencie podpisania umowy, 
c) posiada prawo do rozpowszechniania (udostępniania) dostarczonego 

oprogramowania. 
 
2. Gwarancja obejmuje niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i 

funkcji uŜytkowych, a takŜe usuwanie wykrytych usterek i błędów w 
funkcjonalności oprogramowania. 

 
3. Szczegółowe wymagania gwarancyjne i serwisowe określa Załącznik nr 3 

„Wymagania gwarancyjne i serwisowe”. 
 
4. W okresie trwania gwarancji, Zamawiający w ciągu roku od dnia zawarcia umowy, 

będzie miał prawo do złoŜenia Wykonawcy wezwania do zawarcia umowy, na 
świadczenie usługi płatnego serwisu pogwarancyjnego na co najmniej 36 
miesięcy od daty zakończenia gwarancji (usługa serwisu pogwarancyjnego 
będzie przedmiotem odrębnej umowy). 
 

§6 
 Kary 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, WYKONAWCA 
zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 
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- 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ, 

- 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na 
WYKONAWCY, 

- 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu 
realizacji przedmiotu umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

- 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w usuwaniu awarii zwykłych, 

- 0,15% wartość brutto umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 
usuwaniu awarii krytycznych. 

 
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY karę umowną w 

wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdyby WYKONAWCA 
odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa 
na ZAMAWIAJĄCYM,  z wyjątkiem okoliczności o jakich mowa w art. 145 Pzp. 

 
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie moŜliwość potrącenia kar umownych przy 

opłaceniu faktury VAT za realizację umowy. 
 
4. NiezaleŜnie od kar wymienionych w ust. 1 i 2, Stronom przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego (art. 471), 
jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

 
5. Kary określone §6 mogą podlegać łączeniu. 

 
 

§7  
Postanowienia Końcowe 

 
1. Wszelkie niedostępne publicznie informacje otrzymane przez WYKONAWCĘ 

i ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie prowadzenia postępowania nie będą 
udostępniane osobom trzecim bez zgody Stron. 
 

2. WYKONAWCA nie moŜe bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności wynikającej z zawarcia umowy. 

 
3. Zawiadomienia wymagane na mocy niniejszej umowy będą dostarczane na 

adresy ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY listem poleconym, przesyłką 
kurierską lub faksem. 

 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie będą mieć 

obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w umowie muszą być dokonywane w formie 

pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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6. W przypadku zaistnienia sporu Strony zobowiązują się przed skierowaniem 
sprawy na drogę postępowania sądowego, do wyczerpania trybu postępowania 
ugodowego. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony w ciągu 90 dni 
porozumienia o sposobie rozstrzygnięcia sporu, właściwym do rozstrzygnięcia 
sporu będzie Sąd powszechny według siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
7. Załączniki nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 stanowią integralną część umowy. 
 
8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieŜności pomiędzy postanowieniami 

zawartymi w załącznikach, a warunkami ustalonymi w umowie, wiąŜące są 
postanowienia umowy. 

 
9. Umowę sporządzono w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 

(cztery) egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 1 (jeden) egzemplarz 
otrzymuje WYKONAWCA. 

 
 
Załączniki do Umowy: 
1. Załącznik nr 1   - Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 
2. Załącznik nr 2  - Warunku instalacji i odbioru przedmiotu umowy. 
3. Załącznik nr 3  - Wymagania gwarancyjne i serwisowe. 
4. Załącznik nr 4  - Wymagania w zakresie szkolenia. 
5. Załącznik nr 5  - Wymagania w zakresie dokumentacji. 
6. Załącznik nr 6   - „Protokołu odbioru ilościowego”. 
7. Załącznik nr 7  - „Protokołu odbioru jakościowego”. 
8. Załącznik nr 8  - „Protokołu odbioru dostawy/usługi”. 
9. Załącznik nr 9   - „Protokołu z przeprowadzonych szkoleń”. 
10. Załącznik nr 10  - „Protokół odbioru dokumentacji”. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 6 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO 
 
Miejsce dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
 
Data dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
 
Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do udziału w odbiorze) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach umowy nr ............................................... z dnia  
.......................na.........................................../nazwa 
projektu/.....................................................................................  jest: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostk
a miary 

Ilość 
Nr 

seryjny 

Wartość 
jednostkowa 

[netto] 

Wartość 
łączna 
[brutto] 

Dokumentacja 
techniczna/ 
instrukcja 

obsługi/świadectwo 
jakości 

Uwagi 

         
         
    Razem:     

 
Komisja powołana na mocy............................z dnia …………….r. przeprowadziła czynności kontrolne na 
podstawie zatwierdzonego przez Strony umowy ...................................................................... 

Potwierdzenie kompletności wytworzonego produktu: 
•Zgodne* 
•Niezgodne z umową* 
Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
............................................................................................................ 

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
•Wykonane zgodnie z umową* 
•Nie wykonane zgodnie z umową* 
Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
............................................................................................................. 
Końcowy wynik odbioru ilościowego: 
•Pozytywny* 
•Negatywny* 
Uwagi:...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................... 
 
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:  
Przewodniczący: 
............................................................. 

Członkowie: 

1. .............................................................    1. ………………………………………… 

2. ............................................................    2. ………………………………………… 

3..............................................................    3. ............................................................. 
               (Członkowie komisji Zamawiającego)                                                                                                                             (Przedstawiciel Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO 
 
Miejsce dokonania odbioru: 
 
....................................................................................................... 
 
Data dokonania odbioru: 
 
....................................................................................................... 
 
Ze strony Wykonawcy: 
 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 
 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
 
 

 
W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego w ramach umowy nr ............................. z dnia.............r.. 
na................................/nazwa projektu/.........................................................................................................., 
Komisja powołana na mocy............................z dnia ………….. r. przeprowadziła czynności kontrolne na 
podstawie zatwierdzonego przez Strony umowy ....................................................................., w celu 
potwierdzenia zgodności jakości produktu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie przedmiotu 
zamówienia w umowie: 

Rezultat przeprowadzonych testów akceptacyjnych: 
•Pozytywny* 
•Negatywny* 

Końcowy wynik odbioru jakościowego: 
•Pozytywny* 
•Negatywny* 
 
Uwagi:...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................... 
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:  
 
Przewodniczący: 
 
.............................................................. 

Członkowie: 

1. ............................................................    1. ………………………………………….. 

2. ............................................................    2. ………………………………………….. 

3.............................................................    .3. 
................................................................ 
               (Członkowie komisji Zamawiającego)                                                                                                                             (Przedstawiciel Wykonawcy) 
 

*niewłaściwe skreślić 
 
 
 



Numer sprawy 19/BŁiI/08/MZ – dostawa oprogramowania do edycji i generowania plików w 
formacie ANSI/NIST  

Załącznik nr 8 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY/USŁUGI* 
 
Miejsce dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
 
Data dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
 
Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
Komisja w składzie: 
 
1. .............................................................                                     4. ............................................................. 

2. .............................................................                                     5. ............................................................. 

3. ............................................................. 
 
Przedmiotem dostawy/usługi i odbioru w ramach Umowy nr ................................................. z dnia  
.........................  jest: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
dostawy/usługi 

Jednostk
a miary 

Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 
techniczna/instrukcja 
obsługi/świadectwo 

jakości 

Uwagi 

        
        
    Razem:    

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi: 
•Tak* 
•Nie* - zastrzeŜenia 
.......................................................................................................................................... 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/usługi z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w 
umowie: 
•Zgodne* 
•Niezgodne* - zastrzeŜenia 
................................................................................................................................ 

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
•Wykonane zgodnie z umową* 
•Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeŜenia 
………………................................................................................ 

Końcowy wynik odbioru: 
•Pozytywny* 
•Negatywny* - zastrzeŜenia 
.............................................................................................................................................. 
 
Podpisy  

1. .............................................................    1. ……………………………………..…….. 

2. .............................................................    2. …………………………………….……... 
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3. .............................................................    3. …………………………………………… 

4. .............................................................    4. ……………………………………………. 
               (Członkowie komisji Zamawiającego)                                                                                                                             (Przedstawiciel Wykonawcy) 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 9 do umowy 
 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU SZKOLENIA 

 
 
Miejsce dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 

 
Data dokonania odbioru: 
....................................................................................................... 
 
1. Termin szkolenia ………... ………………………………………………………… 
2. Ilość godzin szkolenia: ……………………………………………………………… 
3. Liczba uczestników szkolenia:……………………………………………………… 
4. specjalizacja prowadzącego szkolenie……………………………………………… 
5. Przedmiot i zakres szkolenia: 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
W ramach czynności odbiorczych szkoleń, przeprowadzonych w ramach umowy nr 
................. z dnia.............r. na........................./nazwa 
projektu/............................................................................,  niniejszym potwierdza się: 
 
 zgodność zakresu przeprowadzonego szkolenia z umową: 
•Tak* 
•Nie* - zastrzeŜenia 
.......................................................................................................................................
... 

świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 
•Wykonane zgodnie z umową* 
•Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeŜenia 
………………................................................................................ 

Końcowy wynik odbioru: 
•Pozytywny* 
•Negatywny* - zastrzeŜenia 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
Załączniki: 
1.Harmonogram szkoleń 
2.Lista osób uczestniczących szkoleniu wraz z podpisami uczestników i kopiami uzyskanych 
zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu. 
 
 
__________________________    _________________________ 
    Przedstawiciel Wykonawcy                                                        Kierownik Projektu 
 
 
           (data i podpis)                                                                       (data i podpis) 
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Załącznik nr 10 do umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI 
 
 

Miejsce dokonania odbioru: 
 
....................................................................................................... 

 
Data dokonania odbioru: 
 
....................................................................................................... 
 
Ze strony Wykonawcy: 
 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do udziału w odbiorze) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
W ramach czynności odbiorczych, przeprowadzonych w ramach umowy nr ............................. z dnia.............r.. 
na................................/nazwa projektu/.........................................................................................................., 
Komisja powołana na mocy............................z dnia ………….. r.: 
 
Potwierdza kompletność dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji: 

 

Lp
. 

Nazwa Dokumentacji Ilość Uwagi 

 
 

   

 
 

   

 
Potwierdza wymagany w umowie poziom jakości dostarczonej dokumentacji: 
•Zgodne* 
•Niezgodne z umową* 
Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieŜności 
............................................................................................................ 
 
 
Uwagi:...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................... 
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu umowy:  
 
Przewodniczący: 
............................................................. 

Członkowie: 

1. .............................................................    1. ………………………………………… 

2. ............................................................    2. ………………………………………… 

3..............................................................    3. ............................................................. 
 
               (Członkowie komisji Zamawiającego)                                                                                                                             (Przedstawiciel Wykonawcy) 
*niewłaściwe skreślić 


