
 

 

Załącznik nr 4 do Umowy – protokół odbioru prac gwarancyjnych 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC GWARANCYJNYCH 

NR …  z dnia ………………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY  

(pełna nazwa i adres): 

 

 

 

WYKONAWCA  

(pełna nazwa i adres): 

 

 

 

Umowa nr / data umowy  



 

 

 

Przedmiot i zakres 

protokołu: 

Prace gwarancyjne realizowane zgodnie z §9 w/w Umowy. 

 Kary umowne związane z pracami gwarancyjnymi (wyciąg z Umowy): 

 § 11  

KARY UMOWNE 

    1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w przypadku: [...] 

4) przekroczenia jednego z terminów określonych w § 9 ust. 8 Umowy – w wysokości 

0,5 (słownie: pół) % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia,[...] 

 § 9 GWARANCJA I RĘKOJMIA  

[...] 8. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja oznacza, iż w przypadku ujawnienia wad 

w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

[……………………..] usunąć na swój koszt i własnym staraniem wszystkie zgłoszone wady, 

przy czym usunięcie wady przez Wykonawcę nastąpi w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego oraz jednocześnie:  

- niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego wady kategorii A, przez którą Strony rozumieją awarię 

przy wystąpieniu, której System w ogóle nie działa i nie ma żadnej możliwości działania 

zastępczego oraz przy wystąpieniu, której użytkownik Systemu nie może wykonywać 

elementarnych jego funkcji, 

- niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego wady kategorii B, przez którą Strony rozumieją 

awarię, przy wystąpieniu, której System działa, ale nie jest możliwe wykonywanie 

niektórych jego funkcji oraz przy wystąpieniu, której użytkownik nie może wykonywać 

istotnych czynności korzystając np. z obejść lub innej sekwencji działań, niż w 

przypadku użycia funkcji, których dotyczy zgłoszona wada. 

 § 6 WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 7 Umowy, na zasadach i w zakresie 

określonym niniejszą Umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: [………….] zł (słownie: [………………………………………………….] 

złotych 00/100) brutto, w tym podatek VAT. 

UWAGI/ZASTRZEŻENIA 

Zamawiający stwierdza, że Wykonawca wywiązał się/nie wywiązał się* z nałożonego 

na niego we wskazanym zakresie zobowiązania. 

Dalsze uwagi (w tym ewentualne naliczenia kar umownych oraz wskazanie ich 

wysokości): 

*niepotrzebne skreślić 

Podpis osoby upoważnionej przez WYKONAWCĘ  

 

Podpis osoby upoważnionej przez ZAMAWIAJĄCEGO 

 


