
Załącznik nr 5 do SWZ  
PROJEKT 

UMOWA …………………….. 
 
zawarta w Gdańsku w dniu …………………………. r. pomiędzy: 

Gdańskim  Uniwersytetem  Medycznym z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 3 A,  

NIP: 584-09-55-985;  

reprezentowanym przez: 

 

Marka Langowskiego      - Kanclerza  

Zbigniewa Tymoszyka      - Z-cę Kanclerza ds. Finansowych - Kwestora 

zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym”, 

 

a ........................................................................ z siedzibą w ..................................................., 

NIP ............................................ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w ....................... dnia 

.......................... pod nr ........................... 

reprezentowanym przez: 

 

1. ...................................................                   - ........................................................... 

2. ...................................................                   - ........................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej: Pzp nr 
postępowania GUM2021ZP ……………… została zawarta umowa następującej treści: 

 
 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i 
oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zgodnie z 
ofertą Wykonawcy: formularz cenowy załącznik nr 1 do umowy, parametry techniczne sprzętu 
załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem sprzętu lub przysługują mu wszelkie prawa do niczym 
nie ograniczonego rozporządzania oferowanym przez siebie sprzętem, który nie jest obciążony 
jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Warunki korzystania z oprogramowania określa licencja udzielana przez podmiot uprawniony z 
tytułu autorskich praw majątkowych do tego oprogramowania. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponowanie oprogramowaniem, o którym mowa w ust. 1 nie narusza w 
żaden sposób praw osób trzecich oraz nie wymaga zezwoleń osób trzecich. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, praw własności 
przemysłowej itp., odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, urządzeń, technologii i materiałów 
związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 
 
 
 



 
 
§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi: 
1.1.  wartość  netto: ……………………… zł 

(słownie : ……………………………. ……/100) 

1.2. wartość brutto: ………… 

(słownie: ………………………………………) 

2. W przypadku zamówienia określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy 
wystąpi do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o potwierdzenie  zastosowania 0% stawki VAT od 
towarów i usług na sprzęt komputerowy na podstawie art.83 ust.1 pkt. 26 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 , poz. 535, zał. nr 8 z późniejszymi zmianami). 

3. Wynagrodzenie brutto zawiera: 
 cena  netto przedmiotu umowy, 
 koszt dostawy i ubezpieczenia do bezpośredniego odbiorcy, 
 uruchomienie przedmiotu umowy, 
 obowiązujący podatek VAT od towarów i usług  

4. Strony ustalają, iż podane w formularzu cenowym (zał. nr 1 do umowy) ilości poszczególnego sprzętu 
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Jednakże łączna suma 
wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć wartości umowy o której mowa w ust. 1.  

5. Zakup przez Zamawiającego mniejszych ilości niż wymienione w formularzu cenowym nie może być 
podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania 30% wartości przedmiotu zamówienia 
określonej w ust. 1 niniejszej umowy bez konieczności zmiany warunków umowy. 

7. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy są cenami maksymalnymi i nie mogą wzrosnąć w okresie realizacji umowy bez względu na 
rzeczywistą (końcową) wielkość zamówionego sprzętu.  

 
§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata będzie następować za każdorazową dostawę sprzętu na rzecz jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo 
wystawionej faktury, oraz obustronnie podpisanego protokółu zdawczo-odbiorczego/uruchomienia 
(potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy dostawy). Protokół należy 
wypełnić komputerowo lub czytelnym odręcznym pismem drukowanym. Protokół nie powinien 
zawierać błędów w modelu i numerze fabrycznym sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
sprawdzenia prawidłowości dostawy w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania sprzętu. 

2. Jeżeli dla przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 nie zostanie uzyskana zgoda Ministra 
Zdrowia na zastosowanie 0% stawki VAT od towarów i usług na sprzęt komputerowy do ceny 
zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT, w takim przypadku doliczone sumy zostaną 
zapłacone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania odmownej 
decyzji Ministra Zdrowia, na podstawie oryginału faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o nie uzyskaniu zgody 
zastosowania 0% stawki VAT od towarów  i usług. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ceny określonej w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy. 



 
§ 4 

TERMIN WYKONANIA 

ORAZ WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego do poszczególnych 
jednostek GUMed rozmieszczonych na terenie Trójmiasta przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia 
umowy bądź do wyczerpania kwoty umownej na podstawie zgłoszeń faksowych lub e-mail …….. 

2. Sprzęt zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie zamówień częściowych pod 
wskazany adres w wystawionym przez Sekcję Aparatury, a zatwierdzonym przez Kwestora i 
Kanclerza zamówieniu częściowym, tj. w terminie ……… dni roboczych od złożenia dyspozycji 
(zamówienia częściowego), 

3. W terminie określonym w ust. 2 nastąpi przekazanie do eksploatacji kompletnego zamawianego 
sprzętu oznakowanego znakiem CE bezpośrednim odbiorcom, potwierdzone protokółem 
uruchomienia/zdawczo-odbiorczym. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (bezpośrednich odbiorców) o terminie dostawy z 
jednodniowym wyprzedzeniem. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy są: 

 ze strony Zamawiającego: ……………..   tel. – 58/349-11-33; ……@gumed.edu.pl;   

 ze strony Wykonawcy:       ………………………………………………………………. 

6. Przedmiot umowy będzie opakowany w odpowiednio mocne opakowanie, właściwe dla rodzaju 
dostarczonego towaru i środka transportu. Wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym 
opakowaniem obciążają Wykonawcę. 

7. Przedmiot umowy będzie odpowiednio oznakowany i będzie zawierał co najmniej: nazwa i adres 
odbiorcy, zgodnie z wystawionym przez Sekcję Aparatury zamówieniem częściowym. 

8. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy bezpośredniemu odbiorcy:  

 kartę gwarancyjną z uwzględnieniem postanowień § 6 umowy; 

 instrukcję obsługi w języku polskim 

9. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uruchomić przedmiot umowy. Wykonanie 
zobowiązania potwierdzone zostanie obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-
odbiorczym/uruchomienia – załącznik nr 3 do umowy. 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w terminowej realizacji dostawy części zamówienia w wysokości 0,1% wartości 
niedostarczonej części zamówienia  za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz za zwłokę w dostarczeniu 
sprzętu po wymianie na fabrycznie nowy – w wysokości 0,1% od wartości brutto sprzętu, którego 
dotyczy wada ujawniona w okresie gwarancji lub opóźnienia w dostarczeniu po wymianie na 
fabrycznie nowy, za każdy dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 1 pkt. 1.2. niniejszej umowy, 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych w ust. 
1 lit. a) i b) jednocześnie, jednak łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości brutto, 
określonej w § 2 ust. 1. 

mailto:Mariola.jewiarz@gumed.edu.pl


3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody  przekroczy 
wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu 
wynagrodzenia, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do zapłaty kwoty kar umownych.  

 
§ 6 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1. Wykonawca udziela gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia: 

a) na okres ……………….. miesięcy dla pozycji K1, K2, K3, N1, N2, N3, N4, M1, M2, M3 licząc od daty 
podpisania protokołu zdawczo odbiorczego/uruchomienia, potwierdzającego wykonanie przez 
Wykonawcę postanowień umowy dostawy. 

b) na okres ………………… miesięcy dla pozycji A6 licząc od daty podpisania protokołu zdawczo 
odbiorczego/uruchomienia, potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy 
dostawy. 

c) na okres ………….….. miesięcy dla pozycji A1, A3, A4, A5 licząc od daty podpisania protokołu 
zdawczo odbiorczego/uruchomienia, potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę 
postanowień umowy  
dostawy. 

d) na okres ………………. miesięcy dla pozycji A2, A7, A8 licząc od daty podpisania protokołu zdawczo 
odbiorczego/uruchomienia, potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy 
dostawy. 

2. Serwis gwarancyjny będzie świadczony przez …………………. za pośrednictwem Sekcji Serwisu IT 
przyjmującego zgłoszenia pod nr tel. 058/349-17-05. 

3. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych o których mowa w niniejszym 
paragrafie,  producent sprzętu przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

4. Warunki serwisu gwarancyjnego :  

a) czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia - do godz. 15.00 następnego dnia 
roboczego. 

b) czas usunięcia uszkodzenia nie dłużej niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia (tel., fax, e-mail), 

c) w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 3 dni roboczych, na żądanie 
zamawiającego, dostawa  urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych, 

d) 3 naprawy gwarancyjne polegające na wymianie lub naprawie dowolnych elementów: 
- komputera PC, 
- skanera, 
- notebooka, 
- monitora, 

uprawniają do wymiany ww. urządzenia na  fabrycznie nowe i rozpoczynają okres gwarancji od 
początku. 

e) każdy dzień naprawy gwarancyjnej licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, 
przedłuża gwarancję do momentu przyjęcia przez Zamawiającego sprzętu po wykonanej 
naprawie lub wymianie gwarancyjnej.  

f) w przypadku naprawy gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty z tym 
związane  (w tym transport) ponosi Wykonawca, 

g) w przypadku uszkodzenia komputera powodującego jego wymianę bądź wymianę twardego 
dysku na nowy wolny od wad, dysk który został wymieniony jest własnością Zamawiającego i 



winien być pozostawiony w jednostce GUMed, w której dokonywane są prace serwisowe. 
Zamawiający w takim przypadku ma prawo wymontować twardy dysk z komputera, a działanie 
to nie powoduje utraty gwarancji lub zmiany warunków gwarancji i nie obciąża kosztami 
Zamawiającego, 

h) możliwość sprawdzenia na stronie internetowej konfiguracji sprzętowej dostarczonego 
produktu, pobrania aktualnych sterowników i innego oprogramowania wspierającego poprawne 
działanie systemu, jak również pobranie aktualnej dokumentacji sprzętowej. Informacje te 
winny być dostępne przez przeglądarkę internetową w trybie 24/7/365: 

- link: …………………………….. 

i) Dostępność kanału informacyjnego (telefoniczny, webowy lub mailowy) realizującego wsparcie 
merytoryczne (w tym zgłaszanie napraw gwarancyjnych) dla zakupionego produktu i 
działającego w dni powszednie w godz. od 09:00 do 15:00: 

- telefon: ……………………….. 

- e-mail/link: ………………………………. 
 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących sytuacjach: 

a) został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęte zostanie postępowanie 
restrukturyzacyjne w stosunku do Wykonawcy lub właściwy organ Wykonawcy podejmie 
uchwałę   o rozwiązaniu lub likwidacji Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca opóźnia się z dostawą sprzętu ponad 30 dni kalendarzowych w stosunku do 
terminów określonych w umowie, 

d) Wykonawca  realizuje dostawy  w sposób  wadliwy,  niezgodnie z warunkami  niniejszej umowy. 

 
§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Poza przypadkami opisanymi w przepisach powszechnie obowiązujących, Zamawiający może 

odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy jeżeli Wykonawca nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym 
terminie 7 dni, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod 
rygorem odstąpienia od umowy.  

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 winno nastąpić w terminie 60 dni od daty 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń.  

3. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz powinno zawierać przyczynę 
odstąpienia.  

4. Odstąpienie od niniejszej umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar 
umownych.  

 
§ 9 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:  

a) gdy sprzęt zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zamiany sprzętu na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie 



gorszych niż w ofercie, w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, 
terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca 
zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z 
produkcji lub producent sprzętu zaprzestał jego produkcji. Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać podpisany przez producenta lub dystrybutora dokument z oświadczeniem o wycofaniu 
z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego sprzętu z jednoczesną propozycją zmian,  

b) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności 
niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był 
w stanie uniknąć lub przewidzieć,  
Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania 
umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i 
których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski 
żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Strona dotknięta działaniem siły 
wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugą stronę, 

c) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych 
przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę 
obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania Wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w 
wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku 
oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów  i usług, 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy, 
niestanowiących istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

DANE OSOBOWE, POUFNOŚĆ 

1. W związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 

przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, w zakresie i celu 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, w szczelności świadczenia usług serwisu w okresie 

gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

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

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) zwanych dalej „RODO”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione 

do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy 

danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po ustaniu niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej umowie oraz w obowiązujących 

przepisach prawa, w związku z wykonaniem niniejszej umowy 

5. Wykonawca oświadcza również, że wszelkie dane oraz informacje, w tym informacje techniczne, 

technologiczne, handlowe i prawne, w których posiadanie wejdzie wskutek zawarcia i realizacji 

niniejszej umowy, mają charakter poufny i zobowiązuje się ich nie ujawniać (klauzula poufności). 



6. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do prac serwisowych do przekazania 

Zamawiającemu oświadczeń o dochowaniu poufności danych złożonych przez wyznaczonych przez 

Wykonawcę serwisantów zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody 

wyrządzone niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, jak również naruszeniem 

przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 6 powyżej. 

 
§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa została zawarta w języku  polskim , podlega prawu polskiemu i zgodnie  z  nim 
powinna być interpretowana.  

2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię 
udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny. 

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 
sporów powstałych między nimi na drodze bezpośrednich negocjacji. 

4. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są  w 
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądowi 
powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania  przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze 
Stron.  

 
Załączniki: 
1. załącznik nr 1 - formularz rzeczowo-cenowy; 
2. załącznik nr 2 - parametry techniczne sprzętu; 
3. załącznik nr 3  - protokół zdawczo-odbiorczy/uruchomienia 
4. załącznik nr 4    - oświadczenie o dochowaniu poufności  
 
 
 
           WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 
 



Załącznik nr 3 do umowy 
 
 

    ……………………………,  dnia ………………………… 
Gdański Uniwersytet Medyczny 
ul. M. Skłodowskiej -Curie 3a 
80-210 Gdańsk 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY/URUCHOMIENIA 
 
Wykonawca 

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

na podstawie umowy nr ………………………………………………….. z dnia 

………………………………………..…………………. 

(zamówienia częściowe nr …………………………………………. z dnia …………..………………) przekazuje 

następujący sprzęt: 

 

Lp. Nazwa/typ/model Ilość  Numer fabryczny 

    

    

    

 

Strony stwierdzają, że urządzenia/sprzęt przekazano dnia ………………………..., po uruchomieniu pracuje 

prawidłowo/nieprawidłowo i wnoszę następujące zastrzeżenia *): 

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

…. 

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

…. 

 

Kartę gwarancyjną załączono ……………………………………………………………….. 

 

Przekazania dokonał                                                                                                     Ze strony GUMed przyjął 

 

 
……………………………………………...                                ………………………………………………….…………. 
         (podpis i pieczątka)                                                                           (czytelny podpis i pieczątka jednostki) 
 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 


