Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego („Rozbudowa CSE Światowid”)
Znak: NP.261.2.2020
ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY NR …………………….. - ZAMIENNY
(wzór)
W dniu …………………………………… w Elblągu pomiędzy:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300
Elbląg, NIP PL578-00-14-019,
reprezentowanym przez Antoniego Czyżyka – Dyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………
reprezentowanym przez ………………………………………… - ………………….……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu
komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont
Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu” (znak: NP.261.2.2020) została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji
projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego zgodnie z
kryteriami i parametrami technicznymi podanymi w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków zamówienia do przetargu, o którym mowa we wstępie do umowy, oraz Formularzu
cenowym Wykonawcy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz do
zapłaty umówionej ceny. Formularz cenowy został złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą w
przetargu nieograniczonym, o którym mowa we wstępie do umowy, a kopia Formularza cenowego
stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Projekt, o którym mowa w ust. 1, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-001062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich
»Światowid« w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od dnia
udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), w tym gwarantowany termin na wykonanie czynności
instalacyjno-montażowych i przetestowania dostawy w wymiarze 7 dni kalendarzowych.
2. Rozpoczęcie czynności instalacyjno-montażowych możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy 7-dniowy okres na wykonanie czynności
instalacyjno-montażowych oraz uruchomienie i przetestowanie sprzętu od dnia udzielenia ww. zgody.
W przypadku, gdy zgoda Zamawiającego udzielona zostanie w terminie krótszym niż 7 dni przed
upływem terminu realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu o czas
brakujący do zapewnienia gwarantowanego okresu na wykonanie czynności instalacyjno-montażowych
zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. c umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do
dokonania czynności odbioru.
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§3
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i
prawnych, a także od wszelkich długów i obciążeń.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia z kanału dystrybucji na rynek Unii Europejskiej
dostosowany do wymagań rynku polskiego.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wyprodukowany zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów UE, w szczególności (tam, gdzie to wymagane) dyrektywy 2011/65/UE w sprawie
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (tzw. RoHS 2, w odniesieniu do którego wydane zostały deklaracje zgodności UE oraz
który zgodnie z wymogami oznakowany został oznaczeniem CE.
4. Zamawiający wymaga, aby poszczególne elementy dla danego asortymentu dostawy były zgodne
ze sobą kolorystycznie.
5. Wykonawca do każdego oprogramowania, które występuje w opcji bez nośnika dostarczy jeden
nośnik.
§4
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze ……….. miesięcy1. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego i podpisaniu protokołu końcowego.
2. Wykonawca udziela gwarancji na oprogramowanie zgodnie z gwarancją udzieloną przez
producenta.
3.

Zakres gwarancji obejmuje usuwanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu dostarczonego
sprzętu i oprogramowania w celu zapewnienia prawidłowego działania.

4. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną usterkę wynosi:
a) w przypadku zgłoszenia usterki/awarii/wady do godz. 12.00 dnia roboczego – reakcja do
godz. 16.00 tego samego dnia.
b) w przypadku zgłoszenia usterki/awarii/wady po godz. 12.00 dnia roboczego – reakcja do
godz. 12.00 następnego dnia roboczego.
5. Naprawy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.
6. Ustala się maksymalny termin usunięcia usterki/awarii/wady: do 5 dni roboczych. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach termin naprawy może ulec przedłużeniu po uzgodnieniu z
Zamawiającym. W takim wypadku na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić równoważny sprzęt zastępczy na okres przedłużonej naprawy.
7. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się do odbioru sprzętu podlegającego naprawie gwarancyjnej i jego zwrotu do
Zamawiającego na własny koszt.
8. Wykonawca
zobowiązany
jest
pisemnie
powiadomić
Zamawiającego
o
usunięciu
usterki/awarii/wady. Informację tę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezwłocznie po
zakończeniu naprawy, jednak nie później niż następnego dnia po upływie terminu określonego w
ust. 6.
9. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania napraw poza miejscem wskazanym w ust. 5
Wykonawca zapewni:
a)
odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni
robocze od chwili poinformowania Wykonawcy o awarii,
b)
dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni
robocze od dnia powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu naprawy,
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Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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c)

w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w pkt. 5,
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu
zastępczego o parametrach równoważnych (nie gorszych) ze sprzętem, który uległ
awarii na czas usunięcia awarii.

10. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie awarii, wad lub
usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. W tym celu w terminie 3 dni roboczych od dnia
końcowego odbioru dostawy przekaże pisemnie Zamawiającemu niezbędne dane kontaktowe.
9. W przypadku, gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie uchyli się od usunięcia zgłoszonej
awarii/usterki/wady Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ostatecznego jej usunięcia, a
jeżeli i to nie przyniesie skutku, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego wynikające z niniejszego punktu nie wyłącza uprawnień
Zamawiającego określonych w §8 umowy.
10. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wygasają mimo upływu terminu określonego w
ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
11. Wykonawca udziela Zamawiającemu uprawnień wynikających z instytucji rękojmi za wady w
czasie trwania gwarancji i przez okres 3 miesięcy po upływie terminu gwarancji.
12. Do wszelkiej korespondencji w ramach czynności gwarancyjnych wymagana jest forma pisemna
(poczta, fax, poczta elektroniczna). W przypadku dokonywania ustaleń telefonicznych wymagane
jest ich potwierdzenie w formie pisemnej.
13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.
§5
1. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Centrum
Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg).
2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §11 ust.
1 umowy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej (w szczególności pocztą,
faksem, pocztą elektroniczną). Realizacja dostawy w podanym przez Wykonawcę terminie wymaga
zgody Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do dokonania czynności
odbiorowych na piśmie (w tym np. w formie elektronicznej). Zamawiający przystąpi do odbioru nie
później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia.
2. Z czynności odbioru dostawy Wykonawca sporządzi Protokół odbioru wg załącznika nr 2 do umowy,
który zostanie podpisany przez obie strony.
3. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego, w szczególności w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze niezgodności dostawy z zamówieniem. W takim
przypadku Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin naprawienia wad w zamówieniu. Po tym czasie
strony przystąpią ponownie do czynności odbiorowych.
4. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia przez
Wykonawcę faktury VAT.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia cenę określoną w ofercie
Wykonawcy złożonej w przetargu nieograniczonym, o którym mowa we wstępie do umowy, w łącznej
kwocie netto ……………………………….. zł plus ……..% VAT w kwocie …………………………, tj. brutto
łącznie ………………………………………zł (słownie: …………………………………………………………).
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (zgodnie z
wymogami SIWZ), w tym m.in. opłaty celne, załadunek i wyładunek, transport, ubezpieczenie na czas
transportu, zysk Wykonawcy, a także wszystkie pozostałe koszty związane z realizacja przedmiotu
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umowy, w tym koszty usuwania wad na podstawie gwarancji jakości i rękojmi oraz podatek od
towarów i usług.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………
……………………………………………….. w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego na podstawie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu Protokołu końcowego z czynności odbioru dostawy
bez uwag.
5. Zaplata wynagrodzenia objętego fakturą VAT Wykonawcy może być pomniejszona o kwoty
potrąceń dokonanych w związku z naliczeniem kar umownych, w przypadkach określonych w §8, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca jest uprawniony do żądania
zapłaty przez Zamawiającego odsetek stosownie do obowiązujących przepisów.

§8
1. W przypadku niewykonania umowy w całości w umówionym terminie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1,
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy.
2. W przypadku niewykonania umowy w części w umówionym terminie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1,
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo:
a) żądania wykonania umowy lub usunięcia stwierdzonych wad w terminie 7 dni, a w przypadku
niewykonania umowy lub nieusunięcia wad w ww. terminie – do naliczenia kary umownej
wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1.
albo
b) odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania umowy lub usunięcia
wad oraz naliczenia kary umownej wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowań z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących okolicznościach:
1) jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art.
145 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) jeżeli w stosunku do Wykonawcy, którego otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn.
zm.);
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3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub realizuje
Umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub realizuje Umowę nieprawidłowo i niestarannie,
lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie;
4) jeżeli wady lub usterki przedmiotu Umowy nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając jego
odbiór,
5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje usług wynikających z gwarancji jakości zgodnie z Umową.
2. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez
którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, prawo odstąpienia od
Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 60 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o
okolicznościach wymienionych w ust. 1 pkt 2-5.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowe zestawienie zrealizowanego przez Wykonawcę
zakresu Umowy,
2) dokonanie odpowiedniego rozliczenia zrealizowanego przez Wykonawcę zakresu Umowy, pod
warunkiem, iż zrealizowany przez Wykonawcę zakres Umowy może zostać w całości
wykorzystany przez Zamawiającego, bez ponoszenia jakichkolwiek innych dodatkowych
kosztów.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany w trakcie obowiązywania Umowy, z
zastrzeżeniem zastosowania postanowienia ust. 5 pkt 2. Wykonawcy nie przysługują żadne inne
roszczenia.
7. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub
odszkodowania.
§10
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy
wymaga zgody obu stron.
2. Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) W przypadku, gdy elementy dostawy przedstawione w ofercie, w momencie dostawy:
a) nie będą dostępne na rynku lub
b) będą wycofane ze sprzedaży przez producenta, lub
c) będą zastąpione przez nowszy model lub wersję aplikacji wprowadzone na rynek przez
producenta (bez konieczności wycofania starszego modelu czy wersji z rynku)
przewiduje się dopuszczenie nowszego lub lepszego modelu lub wersji oprogramowania, pod
warunkiem, że parametry techniczne będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie ulegnie zmianie.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia w
następujących okolicznościach:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia lub niezależnych od
stron (w szczególności wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej, np. klęski
żywiołowej, ogłoszenia stanu wyjątkowego), a także wynikających z nich konsekwencji
mających wpływ na realizację zamówienia (np. opóźnienia dostaw związanych z wystąpieniem
siły wyższej, w szczególności pandemii COVID-19),
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b) w przypadku opóźnienia w realizacji prac niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia
czynności związanych z realizacją umowy w siedzibie Zamawiającego, w szczególności prac
budowlanych w obrębie Regionalnej Pracowni Digitalizacji lub Galerii Sztuki Regionalnej w
ramach realizacji projektu, o którym mowa w pkt. III.1 SIWZ, lub innych prac w tym miejscu
(np. montażu elementów wyposażenia) realizowanych na podstawie odrębnych umów, których
zakończenie warunkuje możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji realizacji niniejszego zamówienia.
c) w przypadku wystąpienia okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności związanych
z opóźnieniem realizacji robót budowlanych w obrębie docelowych lokalizacji elementów
dostawy lub wystąpieniem problemów formalnych związanych z realizacją inwestycji,
skutkujących wydaniem przez Zamawiającego zgody na rozpoczęcie prac instalacyjnomontażowych w terminie niezapewniającym gwarantowanego 7-dniowego okresu na wykonanie
ww. prac (tj. czynności instalacyjno-montażowych oraz przetestowania elementów dostawy) –
umowa ulegnie przedłużeniu o czas brakujący do zapewnienia ww. 7-dniowego
gwarantowanego okresu.
§11
1. Do nadzoru i koordynacji realizacji zamówienia Zamawiający wyznacza:
……………………………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: ………………………………..
2. Do nadzoru i koordynacji realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza:
……………………………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: ………………………………..
3. Do odbioru zamówienia w zakresie ilościowym i jakościowym oraz podpisania odpowiednio
protokołu ilościowego i końcowego Zamawiający wyznacza:
……………………………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: ………………………………..
4. Strony zastrzegają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1, 2 i 3. Strona dokonująca zmiany
powiadomi drugą stronę o zmianie osób upoważnionych w formie pisemnej, co nie będzie traktowane
jako zmiana do umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu. Niedopełnienie tego obowiązku
przez jakąkolwiek ze stron skutkuje obciążeniem tej strony odpowiedzialnością za wszelkie negatywne
skutki wynikające z braku powiadomienia o tych zmianach drugiej strony.
5. Korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana na adres:
1) Zamawiającego:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Faks: 55/611 20 60, e-mail …………………………………………………………………………………………………
2) Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Faks: ………………..……., e-mail ……………………………………………………………………………………………
W przypadku zmiany adresu, faksu lub poczty e-mail Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie Zamawiającego, w innym przypadku Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
wszelkie negatywne skutki wynikające z braku powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych
zmianach.
6. Dopuszczalne jest porozumiewanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
§12
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić na osoby trzecie praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych, a także postanowienia SIWZ do przetargu, o
którym mowa we wstępie do umowy, oraz oferta Wykonawcy.
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2. Sprawy sądowe wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy (kopia)
Załącznik nr 2 – Protokół odbioru (wzór)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego „Rozbudowa CSE Światowid”
Znak: NP.261.2.2020

Załącznik nr 2 do umowy dostawy

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………………..
do umowy dostawy nr ………………. zawartej w dniu ……………r. pomiędzy:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300
Elbląg, reprezentowanym przez Antoniego Czyżyka – Dyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..………………………
reprezentowanym przez ………………………………………… - ………………….……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Wykonawca przekazuje, a Zamawiający odbiera przedmiot umowy:
L.p.

Element dostawy

1.

Projektor

2.

Mini-PC
System nagłaśniający

3.

Ilość

(zestaw głośnikowy 2+1)

4.

Okulary VR

5.

System wizualizacji 2D/3D

6.

Stół multimedialny

7.

Projektor krótkoogniskowy

8.

Piramida holograficzna 270

9.

Drukarka 3D wraz z zestawem
instalacyjnym

10.

Mini-PC

11.

Tablet

12.

System nagłaśniający

13.

Cokół pod piramidę holograficzną

14.

Telewizor z uchwytem

15.

Telewizor ze stojakiem

2. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia został dostarczony zgodnie z umową dostawy.
3. Zamawiający oświadcza, że elementy dostawy zostały zamontowane oraz sprawdzone
(uruchomione i przetestowane) zgodnie z wymogami SIWZ.
§2
Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń do dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
§3
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

...............................................
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………
WYKONAWCA
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