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Umowa nr ……/AR/PS/2019
zawarta dnia ...................................................... w Warszawie, pomiędzy
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000062756,
NIP: 525-000-88-09; REGON 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd ………………Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………, NIP …………… REGON
…………… i kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek
kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
………………………………………………….
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul.
...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; NIP: ...............; REGON:
....................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy zwaną dalej „Umową”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.),
oznaczenie sprawy ……………………………….

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i sprzedaży łącznie 2100
sztuk (słownie: dwa tysiące sto sztuk) balonów meteorologicznych do wykonywania standardowych
pomiarów radiosondażowych (dalej „Balony”) zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej
„OPZ”), stanowiącym Załącznik nr ………. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
„SIWZ”) oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………. r.

§2
Warunki dostawy częściowej
1. Wykonawca dostarczy Balony na swój koszt i ryzyko, zgodnie z Harmonogramem, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy, do trzech następujących lokalizacji Zamawiającego:
1) ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo – 660 sztuk (słownie: sześćset sześćdziesiąt sztuk)
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Balonów;
2) ul. Rąbka 1a, 84-360 Łeba – 720 sztuk (słownie: siedemset dwadzieścia sztuk) Balonów;
3) ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław – 720 sztuk (słownie: siedemset dwadzieścia sztuk)
Balonów.
2. Dostarczenie Balonów nastąpi w dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 –
16:00, po uprzednim uzgodnieniu dnia i godziny z przedstawicielem Zamawiającego.
3. Termin wykonania Umowy może zostać przedłużony o okres działania siły wyższej,
zdefiniowanej w § 10 Umowy.
4. Wykonawca zapewni na swój koszt opakowanie Balonów konieczne, by zapobiec ich
zniszczeniu lub obniżeniu ich jakości lub kompletności podczas transportu do miejsc
przeznaczenia, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością i zgodnie
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami
prawa i postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca dostarczy Balony w stanie odpowiednim do użycia, ze wszystkimi akcesoriami
niezbędnymi do pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z postanowieniami Umowy i OPZ.
3. Balony dostarczone będą wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami oraz innymi
niezbędnymi dokumentami, instrukcjami i kartami gwarancyjnymi wydanymi przez producenta
oraz Wykonawcę.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do częściowego odbioru, zgodnie z opisaną w § 2 Umowy
procedurą i postanowieniami Umowy dostarczonych przez Wykonawcę Balonów, zapłaty
należnego wynagrodzenia i współdziałania z Wykonawcą w zakresie określonym w Umowie.
2. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia posiadanych informacji na pisemny wniosek
Wykonawcy, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zapewni współpracę swoich pracowników z przedstawicielami Wykonawcy
w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów
zgłaszanych przez Wykonawcę.
§5
Odbiór
1. Przedmiot Umowy podlega odbiorom zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, odrębnie dla każdej dostawy, w danej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy,
potwierdzonym Protokołami Odbiorów.
2. Odbiory Balonów w każdej lokalizacji będą dokonywane zgodnie z poniższą procedurą:
1) Wykonawca wraz z dostarczonymi do danej lokalizacji Balonami przekaże Zamawiającemu
podpisany przez swojego przedstawiciela Protokół Odbioru;
2) Zamawiający po sprawdzeniu ilości, rodzaju, typu oraz kompletności Balonów podpisze
Protokół Odbioru, lub w przypadku stwierdzenia wad/zastrzeżeń nie dokona odbioru danej
części Balonów i na piśmie powiadomi o nich Wykonawcę;
3) Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz własnym staraniem wymieni wadliwe Balony na
wolne od wad/zastrzeżeń;
4) Zamawiający może dokonać odbioru ponownie dostarczonych Balonów, podpisując Protokół
Odbioru lub zgłosić kolejne wady/zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia kolejnych
wad/zastrzeżeń opisaną powyżej procedurę powtarza się.
3. Protokoły Odbioru są dokumentami potwierdzającymi wykonanie poszczególnych dostaw
Balonów. Protokoły będą sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
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Umowy. Dniem wykonania przedmiotu Umowy w zakresie danej lokalizacji jest dzień podpisania
Protokołu Odbioru.
4. Przedłużanie się procedury odbioru przedmiotu Umowy w poszczególnych lokalizacjach nie
powoduje wydłużenia terminów wskazanych w Harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 1
Umowy.
§6
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie umowne w kwocie ……………zł netto
(słownie: …………………… złotych netto) plus podatek od towarów i usług w kwocie ……………
zł (słownie: ………………… złotych), co daje ……………… zł brutto (słownie: …………………
złotych brutto), po ………… zł netto za jedną sztukę Balonu.
Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym
wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie, łącznie z kosztami dostawy
Balonów do miejsc przeznaczenia, zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, opłatami celnymi,
ubezpieczeniem i opakowaniem Balonów na czas transportu.
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy, po
dostawach Balonów do lokalizacji wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy i podpisaniu Protokołów
Odbioru, o których mowa w § 5 ust. 3 Umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Doręczenie błędnie wystawionej faktury powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Faktura może zostać doręczona w formie papierowej albo w formie określonej przepisami
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 2191).
4. Przez dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§7
Gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje, iż Balony dostarczone na mocy Umowy są nowe, nieużywane, należą
do grupy aktualnych lub ostatnich modeli i zawierają wszelkie wprowadzone
w ostatnim okresie ulepszenia projektu i materiałów, z wyjątkiem przypadków, w których Umowa
określa inaczej. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że Balony dostarczone na podstawie Umowy
są wolne od wad prawnych i jakościowych, w tym projektowych, materiałowych, produkcyjnych
lub wynikających z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy, które to wady mogą
wystąpić w trakcie prawidłowego korzystania z Balonów w warunkach występujących w kraju
przeznaczenia.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu .........-miesięcznej (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
gwarancji na Balony. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu
Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy.
3. W przypadku wykrycia wady Balonów przed wypuszczeniem w powietrze, Wykonawca w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, na
własny koszt, ryzyko i własnym staraniem wymieni wadliwe Balony na nowe. Wykonawca
poniesie także koszty dostawy i ubezpieczenia oraz załadunku i rozładunku w przypadku zwrotu
wadliwych Balonów do Wykonawcy oraz koszty dostawy i ubezpieczenia oraz załadunku i
rozładunku nowych Balonów, wysyłanych do Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.
4. W przypadku wykrycia wady Balonów po wypuszczeniu Balonów w powietrze, zgodnie z
kryteriami wadliwości opisanymi w OPZ, Wykonawca dostarczy nowe Balony, wolne od wad,
zgodnie ze sposobem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 5
niniejszego paragrafu.
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5. Wymiana Balonów, o których mowa w ust. 3 i 4 poniższego paragrafu może nastąpić najwyżej
dwa razy. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego po raz trzeci Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od Umowy co do części Balonów, które zgodnie z Harmonogramem mają być
dostarczone w terminie późniejszym.
6. Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji
jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach
ogólnych.
7. Warunki jakie muszą spełniać Balony niewadliwe zostały określone w OPZ.

§8
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:
1) w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy;
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za tę część przedmiotu Umowy,
której opóźnienie dotyczy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w usunięciu wad/zastrzeżeń w przedmiocie Umowy – w wysokości 0,2%
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, termin płatności kary umownej wynosi 15 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
3. Zamawiający, o ile dokona takiego wyboru, jest uprawniony do potrącenia kar umownych z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani
też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem przypadku
odstąpienia od Umowy lub naliczenia kary za niewykonanie Umowy.
5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§9
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę
i pomimo pisemnego wezwania do właściwego wykonania i wyznaczenia dodatkowego 10dniowego terminu (dni robocze) nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń. Odstąpienie od
Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim może nastąpić w terminie 30 dni od
dnia upływu ww. terminu i stanowi również podstawę do żądania przez Zamawiającego
zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy;
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż 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. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
3) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy (Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach);
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji (Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach).
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać
uzasadnienie.
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem
okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonaną część przedmiotu Umowy po
potrąceniu przez Zamawiającego wszelkich należności m.in. z tytułu naliczonych kar
umownych.
§ 10
Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.
2. W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie
zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych,
niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec, w szczególności: strajki,
zamieszki, wojnę, powódź, huragan.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone
o czas działania siły wyższej, a Strona zobowiązana jest poinformować drugą Stronę w formie
pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie później niż w terminie trzech dni od momentu
wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę
okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu
wówczas termin trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe.
4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od
dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia
przez daną Stronę.
§ 11
Poufność
1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). Z zastrzeżeniem
tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych
osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.
Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu,
prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu
bezprawnego, lub
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron, lub
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną Umowy
zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się
zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom
Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony, i
którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.
4. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga
Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i usunięcia ich
skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej
Stronie w formie pisemnej.
5. Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach
ogólnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną
powzięte przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.
5

WZÓR

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych
osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych osobowych w
celach innych niż wyłącznie w celu wykonywania Umowy.

§ 12
Zasady kontaktu
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są:
1) w sprawach technicznych – ……… , tel. …...……, e-mail …………….;
2) w sprawach handlowych – ………… tel. ……….., e-mail ………..……
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest …………………….
tel. …………………, e-mail ………………………..
3. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, są
upoważnione przez Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są
natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do kontaktu
nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie uprzedniego pisemnego oświadczenia złożonego
drugiej Stronie.
§ 13
Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach
przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w
Umowie w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, przewidziana w ust. 1
niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień Umowy obejmuje również
możliwość zmiany Umowy (w tym sposób wykonania Umowy, termin wykonania Umowy lub
cena umowna), w zakresie wynikającym ze skutków zamian lub zaistnienia okoliczności w
następujących sytuacjach:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa w
zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub terminy realizacji
przedmiotu Umowy;
3) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika z
nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności, które
wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia
korzyści Zamawiającego;
4) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
5) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 10 Umowy;
6) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy
Pzp;
7) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

§ 14
Inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją
Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
4. Integralną część Umowy stanowią:
1) SIWZ;
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………...;
3) Załącznik nr 1 do Umowy – Harmonogram;
4) Załącznik nr 2 do Umowy – wzór Protokołu Odbioru.

Zamawiający

Wykonawca

7

WZÓR

Załącznik nr 1
do Umowy nr ……./AR/PS/2019

Harmonogram
Termin dostawy (od - do)
Miejsce dostawy

18.11.2019 22.11.2019

17.02.2020 21.02.2020

20.04.2020 24.04.2020

Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo

210 szt.

210 szt.

240 szt.

Rąbka 1a, 84-360 Łeba

240 szt.

240 szt.

240 szt.

Graniczna 201, 54-530 Wrocław

240 szt.

240 szt.

240 szt.
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Załącznik nr 2
do Umowy nr ……/AR/PS/2019
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCOWEGO/KOŃCOWEGO*
Balonów dostarczonych w ramach Umowy nr ……./AR/PS/2019, zawartej
pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
(Zamawiającym)
a
……………………. (Wykonawcą)
podpisany w dniu .......................................
1.

2.

Przedstawiciele Stron:
ze strony Zamawiającego:

_________________________

ze strony Wykonawcy:

_________________________

Strony Umowy potwierdzają odbiór Balonów:
Lp.

Nazwa

Ilość

Typ

1.
2.

3.

Termin dostawy Balonów:
5. według Umowy: …………………..
6. faktyczny .......................................

4.

Przedstawiciele Stron ustalają, że dostawa została wykonana zarówno pod względem
ilościowym jak i jakościowym w sposób należyty, nie budzący żadnych zastrzeżeń,
zgodnie z Umową.

5.

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy / usterki stwierdzone podczas odbioru:
……………………………………………………………………………………………………..

6.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca

*Niepotrzebne skreślić
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