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UMOWA O WYKONANIE  

OKRESOWEGO PRZEGLĄDU I KONSERWACJI  

URZĄDZEŃ SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 

(CENTRALE WENTYLACYJNE ORAZ KLIMAKONWEKTORY SUFITOWE)  

W OBIEKCIE LETIA BUSINESS CENTER 

 

zawarta dnia ……….  maja 2021 r. w Legnicy pomiędzy: 

 

Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. 

Rycerskiej 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000033018, NIP 691-18-10-830, REGON 390560231, 

wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego – 36.004.000 zł,  

reprezentowaną  przez: 

1) ………………………………. – Wiceprezes Zarządu 

2) ………………………………. – Wiceprezes Zarządu 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a 

…………………, z siedzibą w …, NIP……., REGON…………., KRS/CEIDG* 

(niepotrzebne skreślić)  

reprezentowaną przez: 

……… 
zwanym/ą

1
 dalej „Zleceniobiorcą",  

 

 

o treści następującej : 

  

 Przedmiot zlecenia 

§ 1 

 

1. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się  do wykonania, zgodnie ze 

załącznikiem Nr 1, Warunkami Zamówienia (Załącznik Nr 2), złożoną  i zaakceptowaną 

przez Zleceniodawcę ofertą (Załącznik Nr 3) oraz niniejszą umową, zlecenie obejmujące 

okresowy przegląd i konserwację urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji (centrale 

wentylacyjne oraz klimakonwektory sufitowe), zamontowanych w obiekcie LETIA 

Business Center położonym  w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, Murarskiej 2, 3 i 4 oraz 

Piastowskiej 15a  i 15 b -  w celu utrzymywania ich stałej sprawności funkcjonalnej 

i technicznej („obiekt”). 

2. Szczegółowy zakres zlecenia, o którym mowa w pkt. 1 („zlecenie”, „prace”, „usługi”, 

„czynności”) i wykaz urządzeń jest określony w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

a wykonanie określonych tam prac stanowi realizację niniejszej umowy. 

3. Jeśli w niniejszej umowie jest mowa o urządzeniach, należy przez to rozumieć urządzenia 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 
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 Zasady realizacji zlecenia 

§ 2 

 

1.1 Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 3.  

1.2 Zleceniobiorca po wykonaniu usługi określonej w Załączniku nr 1, sporządzi pisemny 

protokół, który  następnie – po pozytywnym odbiorze przez Zleceniodawcę wykonanych 

przez Zleceniobiorcę prac – zostanie podpisany przez obie strony. Protokół jest 

formalnym przekazaniem urządzenia do ponownej eksploatacji. 

1.3 W wypadku niedotrzymania terminu wizyty wynikającej z harmonogramu w obiekcie  

Zleceniodawcy ma on prawo wezwać Zleceniobiorcę do natychmiastowego przystąpienia 

do wykonywanych prac.  

2.1 Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności objętych umową (poza 

filtrami do central wentylacyjnych oraz środkami do czyszczenia, dezynfekcji, 

dekontaminacji antywirusowej, z obowiązkiem ich zastosowania przez Zleceniobiorcę), 

dostarcza Zleceniobiorca.  

2.2 Zleceniobiorca przy realizacji zlecenia ma na względzie zachowanie przez 

przedsiębiorstwo Zleceniodawcy zdolności do niezakłóconej i ciągłej realizacji swoich 

zadań, w tym w zakresie dotyczących praw najemców obiektu oraz osób trzecich 

przebywających w jego obrębie. 

 

 

 Obowiązki Stron 

§ 3 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się całość odniesionych do urządzeń prac objętych niniejszą 

umową wykonać w szczególności zgodnie z: 

a) instrukcjami eksploatacji, przepisami o budowie i użytkowaniu urządzeń, polskimi 

normami (ewentualnie właściwymi normami zagranicznymi – o ile jest to 

uwarunkowane zaleceniami producenta urządzenia) oraz obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi wykonywanych czynności objętych niniejszą umową; 

b) warunkami technicznymi urządzeń wskazanymi przez producentów; 

c) wymogami urządzeń wynikającymi z norm branżowych oraz zasadami rzetelności  

i wiedzy technicznej; 

d) przepisami BHP oraz p. pożarowymi oraz innymi właściwymi przepisami; 

e) warunkami gwarancji oraz rękojmi urządzeń. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przygotować harmonogram prac objętych umową  

w terminie 3 dni od daty podpisania umowy  i przystąpienia do prac w terminie 7 dni od 

daty podpisania umowy. 

3. Zleceniobiorca wykonuje zlecenie na podstawie sporządzonego przez siebie  

i zaakceptowanego przez Zleceniodawcę  harmonogramu,  jednocześnie zapewniając, iż 

wykonywanie konserwacji urządzeń w terminach w nim określonych nie wywoła  

żadnych negatywnych skutków związanych z ich prawidłową eksploatacją i konserwacją. 

4. Skutki niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie obciążają tę stronę, która 

nie dotrzymała terminów z przyczyn jej dotyczących.  

5. Prowadzone w ramach niniejszej umowy prace będą odbywały się w godzinach pracy 

Zleceniodawcy, a w razie gdyby naruszało to postanowienia pkt. 4 – po godzinach  pracy 

Zleceniodawcy, w czasie uzgodnionym i w asyście osoby upoważnionej przez 

Zleceniodawcę. 
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6. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić Zleceniobiorcy warunki umożliwiające 

składowanie, potrzebnego do realizacji umowy, sprzętu, materiałów, narzędzi na terenie 

obiektu, w którym wykonywane są prace. 

7. Zleceniobiorca potwierdza niniejszym udostępnienie mu przez Zleceniodawcę wszelkiej 

dokumentacji dotyczącej urządzeń, z którą Zleceniobiorca się zapoznał; Zleceniobiorca 

oświadcza, że dokumentacja ta jest wystarczająca do realizacji przezeń niniejszej umowy. 

 

 Odpowiedzialność Stron 

§ 4 

 

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu prac będących 

przedmiotem umowy – określonych w Załączniku nr 1, dotrzymania uzgodnionych 

terminów realizacji umowy oraz spełnienia wszelkich przewidzianych postanowieniami 

umowy oraz przepisami prawa wymogów, w tym  wymagań technicznych, koniecznych 

do spełnienia  przy realizacji objętych umową prac. 

2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu i osobach 

Zleceniodawcy lub osób trzecich przebywających w obrębie obiektu, powstałe w trakcie 

wykonywania prac objętych niniejszą umową, jak również wynikłych wskutek ich 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę.   

 

 Oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 5 

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym i posiada aktualne 

certyfikaty, zezwolenia oraz uprawnienia do wykonywania wszelkich czynności będących 

przedmiotem niniejszej umowy.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i rękojmi dla urządzeń 

objętych umową i zobowiązuje się do ścisłego respektowania ich postanowień przy 

realizacji prac objętych umową, w tym do niezwłocznego pisemnego informowania 

Zleceniodawcy o każdym przypadku istnienia podstaw do realizacji przez Zleceniodawcę 

uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji oraz rękojmi urządzeń. 

 

 Zasady rozliczeń 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Zleceniobiorcy z tytułu wykonania usług wyniesie 

………………. netto  (słownie: ………………. złotych).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powiększone 

zostanie o aktualnie (w dacie wystawienia faktury) obowiązującą stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem § 11 ust. 1. 

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy określone w pkt. 1 zawierają koszty dojazdu, robocizny,  

materiałów niezbędnych do wykonania prac, z zastrzeżeniem §2 pkt. 2.1.. Podstawą  

wypłaty objętego umową wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy będą następujące 

dokumenty: 

a) protokół powykonawczy dla usług wykonywanych na rzecz Zleceniodawcy w ramach 

umowy, podpisany przez przedstawicieli obu Stron w formie protokołu po wykonaniu 

usług, zawierający oświadczenie Zleceniodawcy o odbiorze bez zastrzeżeń usług 

wykonanych zgodnie z umową. 
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b) pisemna deklaracja/oświadczenie Zleceniobiorcy wykonania prac zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, ogólnymi warunkami eksploatacji urządzeń, 

warunkami gwarancji jakości/rękojmi urządzeń, przekazana Zleceniodawcy 

c) prawidłowo wystawiona faktura, doręczona Zleceniodawcy. 

4. Należność przysługująca Zleceniobiorcy zapłacona zostanie przez Zleceniodawcę po 

wykonaniu objętych umową prac i przyjęciu na piśmie bez zastrzeżeń przez 

Zleceniodawcę w formie każdorazowo sporządzanego protokołu odbioru według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 4 do umowy, przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………… Ustala się 14 dniowy 

termin płatności, liczony od daty podpisania i otrzymania przez Zleceniodawcę dowodów 

o których mowa § 6 pkt 3 umowy. W przypadku zwłoki w dokonaniu wymagalnej w myśl 

umowy płatności Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę odsetkami ustawowymi. 

 

 

 Czas obowiązywania Umowy 

§ 7 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia ….. maja 2021 r. do dnia 31 maja 

2021 r. 

2. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym   

w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę istotnych postanowień niniejszej umowy, 

w szczególności: 

a) gdy Zleceniobiorca odmawia lub nie wykonuje z innych przyczyn  

w ustalonym terminie objętych umową: prac konserwacyjnych,  

b)  nie przestrzega innych warunków realizacji prac , określonych w niniejszej umowie, 

c) pozostaje w co najmniej 7-dniowej zwłoce w realizacji czynności objętych umową. 

 

Postanowienia § 8 pkt 3 i pkt 4 stosuje się w takim wypadku odpowiednio. 

 

 

 Kary umowne 

§ 8 

 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku zwłoki  

w wykonaniu objętych umową czynności, których wykonanie, zgodnie z jej 

postanowieniami (w tym harmonogramem) lub odrębnymi uzgodnieniami stron, obciąża 

Zleceniobiorcę oraz w razie zwłoki w usunięciu wad ww. czynności  w wysokości: 

 5% wynagrodzenia określonego w § 6. 

2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu czynności, o których mowa w pkt.1 lub  

w usunięciu ich wad, Zleceniodawca może:  

 wyznaczyć Zleceniobiorcy dodatkowy termin ich wykonania lub usunięcia ich wad z 

zachowaniem uprawnienia do kary umownej na zasadach ustalonych  w pkt. 1, 

 odstąpić od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego, gdy zwłoka 

przekroczy okres 7 dni oraz żądać kary umownej w wysokości określonej w pkt. 1. 

3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną na wypadek odstąpienia 

Zleceniodawcy  od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, 

 w tym: 

a) jeżeli Zleceniobiorca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających  z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy na 

okres dłuższy niż 7 dni,  
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b) jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, 

przepisami prawa lub bez zachowania wymaganej staranności, 

c) jeżeli Zleceniobiorca  notorycznie pozostaje w zwłoce w wykonywaniu powierzonych 

mu czynności, 

d) rażąco narusza postanowienia umowy 

- w wysokości stanowiącej równowartość 20% kwoty określonej w § 6. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie  prawo dochodzenia, z obciążającym Zleceniobiorcę 

obowiązkiem zapłaty, odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, w razie gdy nie pokryją one poniesionej przez Zleceniodawcę szkody. 

 

  

 Tajność 

§ 9 

 

Zleceniobiorca odpowiada za zachowanie tajemnicy na temat wszystkich danych i informacji, 

do których może mieć dostęp w trakcie wykonywania zlecenia na rzecz Zleceniodawcy. 

Strony umowy nie użyją tych informacji do innych celów niż związanych z niniejszą umową  

i nie ujawnią ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Informacje te 

mogą być ujawniane tylko pracownikom Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Pracowników również obowiązuje 

zasada poufności. 

  

 Gwarancja i rękojmia  

§ 10 

 

1. Zleceniobiorca udziela 12 miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonywane 

usługi.  

2. W ww. okresie gwarancji i rękojmi Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt  

i w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę, ustalonym z uwzględnieniem zdolności 

Zleceniobiorcy do usunięcia wady - do usunięcia wad i usterek w zakresie prac 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji  

a powstałych nie z winy Zleceniodawcy lub osób trzecich. O wystąpieniu takich wad 

Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę na piśmie. 

3. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie 24 

godzin od chwili wyznaczonej do rozpoczęcia ich usunięcia - Zleceniodawca może zlecić 

usunięcie stwierdzonych usterek osobie trzeciej na koszt Zleceniobiorcy. 

4. Dokumentem gwarancyjnym/rękojmi, który wydaje Zleceniobiorca jest protokół 

sporządzany w trybie określonym w § 6. 

 

 

 Oświadczenia podatkowe 

§ 11 

 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz posiada 

numer identyfikacji podatkowej NIP: 691-18-10-830. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) jest/nie jest 
2
* czynnym podatnikiem podatku VAT oraz posiada numer identyfikacji 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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podatkowej NIP: …………………… 

b) wskazany na fakturze numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z 

prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług 
3
*; 

c) wskazany na wystawionej fakturze numer rachunku rozliczeniowego jest zawarty 

w elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej udostępnianym z dniem 01/09/2019 w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego  ministra właściwego do 

spraw finansów; 

d) respektuje postanowienie Zleceniodawcy, że wszystkie płatności będą dokonywane  

na rzecz Zleceniobiorcy  tylko i wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności
4
*.  

3. Jeżeli w związku ze złożonym oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca nie 

spełni  w okresie zawarcia/rozliczenia transakcji (tj. od dnia  wykonania usługi do dnia 

zapłaty za nią wynagrodzenia) chociażby jednego z wymienionych w nim warunków, 

płatność zostaje wstrzymana do czasu ich spełnienia. Opóźnienie płatności nie stanowi 

podstawy do żądania przez Wykonawcę jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

4. W przypadku doręczenia przez Wykonawcę nieprawidłowo – w rozumieniu umowy  

i/lub ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT/rachunku Zleceniodawca ma prawo 

odmówić jej przyjęcia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku 

objęta fakturą należność nie będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie pociągać za 

sobą obciążenia Zleceniodawcy ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w płatności.  

  

Spory 

§ 12 

 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją i wykonaniem niniejszej umowy Strony 

powinny kierować się polubownym jego rozwiązaniem. 

2. W wypadku braku porozumienia stron co do polubownego załatwienia sporu, sądem 

właściwym dla wszelkich sporów między stronami powstałymi przy wykonaniu  

i realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla Zleceniodawcy.  

  

Adresy stron 

§ 13 

1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zmianie 

danych adresowych, pod rygorem uznania za dostarczone wszelkich oświadczeń  

i informacji skierowanych pod adres wskazany w umowie. 

2. Osobą wyznaczoną przez Zleceniodawcę do nadzoru nad umową oraz do bezpośrednich 

kontaktów ze Zleceniobiorcą jest: _____. 

3.  Osobą wyznaczoną przez Zleceniobiorcę do bezpośrednich kontaktów ze Zleceniodawcą   

jest:  _______. 

 Postanowienia końcowe 

§ 14 

 

                                                 
2 dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
3 dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego 

Kodeksu cywilnego oraz właściwe dla przedmiotu umowy powszechnie obowiązujące 

przepisy polskiego prawa. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią wymienione w niej załączniki, w tym 

Załącznik Nr 1 Nr 2, Nr 3, Nr 4..   

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają zaakceptowanej przez obie strony formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od … maja 2021 r. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym  dla każdej 

ze stron. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy ramowej o okresowy przegląd i konserwację  urządzeń systemu 

klimatyzacji o wentylacji z dnia ………..maja 2021 r. 
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 ZAKRES ZLECENIA I WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH UMOWĄ 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

A. Zakres zlecenia objętego  zamówieniem: 

a. Konserwacja central wentylacyjnych obejmuje: 

 wymianę filtrów wraz z ich utylizacją (filtry zapewnia Zamawiający), 

 czyszczenie wymienników i układów odprowadzania skroplin (dezynfekcja, 

odgrzybianie oraz dekontaminacja antywirusowa), (środki do czyszczenia 

i dezynfekcji, z obowiązkiem ich zastosowania przez Wykonawcę, zapewnia 

Zamawiający), 

 kontrola stanu zespołów wentylatorowych zgodnie  z parametrami wyjściowymi, 

 przegląd obudowy i jej czyszczenie pod kątem uszkodzeń i ich integralności, 

 kontrola prawidłowości działania przepustnic i ich czyszczenie, 

 sprawdzenie prawidłowości pracy powyższych elementów oraz kontrola komunikacji 

z układem monitorującym.  

b. Konserwacja klimakonwektorów obejmuje: 

 demontaż styropianowych tacek ociekowych, czyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie 

tacek ociekowych (środki do czyszczenia i dezynfekcji zapewnia Zamawiający), 

 kontrola prawidłowości działania, czyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie oraz 

dekontaminacja antywirusowa filtrów i  wymienników (środki do czyszczenia 

i dezynfekcji, z obowiązkiem ich zastosowania przez Wykonawcę, zapewnia 

Zamawiający), 

 kontrola prawidłowości działania zespołów wentylatorowych zgodnie z parametrami 

wyjściowymi, 

 przegląd obudowy i jej czyszczenie pod kątem uszkodzeń i ich integralności  

 kontrola prawidłowości działania układu odprowadzenia skroplin, 

 kontrola prawidłowości działania pracy układu wodnego (szczelność), 

 kontrola prawidłowości działania przepustnic, 

 kontrola prawidłowości działania układu zasilania i sterownia, 

 sprawdzenie prawidłowości pracy powyższych elementów oraz  kontrola komunikacji  

z układem monitorującym. 

 

B. Wykaz urządzeń: 

 

Nr. Nazwa urządzenia Ilość sztuk Liczba 

konserwacji  

1. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL 600P firmy PRO-VENT 2 1 

2. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL 1100P firmy PRO-VENT 1 1 

3. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL 2000P firmy PRO-VENT 1 1 

4. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła MISTRAL 400P firmy PRO-VENT 1 1 

5. Centrala wentylacyjno nawiewno – wywiewna VS-55-R-RHC/SS Ventus 3 1 

6. Centrala wentylacyjno nawiewno – wywiewna VS-40-R-RHC/SS Ventus 3 1 

7. Centrala wentylacyjno nawiewno – wywiewna VS-100-R-RHC/SS Ventus 2 1 

8. Centrala wentylacyjno-nawiewna VS-75-R-M/H/S Ventus 2 1 

9. Centrala wentylacyjno-nawiewna VS-230-R-M/H/S Ventus 1 1 

10. Centrala wentylacyjne  VS-21-L-PHC/SSVentus 1 1 

11. Centrala wentylacyjne  VS-21-R-PHC/SSVentus 1 1 
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12. Klimakonwektor typu XHDU 0702 4T Climaveneta 67 1 

13. Klimakonwektor typu XHDU 0602 4T Climaveneta 40 1 

16. Klimakonwektor typu XHDU 0802 4T Climaveneta 14 1 

14. Klimakonwektor typu XHDU 1103 4T Climaveneta 19 1 

15. Klimakonwektor typu XHDU 1203 4T Climaveneta 9 1 

16. Klimakonwektor typu A-LIFE HP DLI 830 Climaveneta 31 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do umowy ramowej o okresowy przegląd i konserwację  urządzeń systemu 

klimatyzacji o wentylacji z dnia ………..maja 2021 r. 
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                                                                                                                         DA.22.90.2021.MBM…. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA 

 

zrealizowanego w ramach umowy nr …….. /………………./......  

z dnia…................…….. 

dla  

Zamawiającego -  Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy 

przez  

Wykonawcę  - ………………………………………………...………...……………………… 

 

w ramach ……………………………………………………………...……….……………...... 

 

Przedmiot zamówienia:  …………………………………………………...…………………… 

 

Miejsce wykonania zamówienia:   ....…...........................................................................……… 

 

Termin realizacji zamówienia  od dnia ……………….…….. do dnia ………………………... 

 

Po wykonaniu zamówienia wykonawca przekazał zamawiającemu następujące dokumenty: 

 

11//  ………………………………………… 

22//  …………………………………………,  

 

1 

Zamawiający stwierdza, że …………………………..……………zostało zrealizowane 

zgodnie z zapisami umowy/zlecenia. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do sposobu jego 

wykonania, co stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

2 

Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do sposobu zrealizowanej usługi: 

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

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

 

 Zaznaczenie wiersza 1 oznacza, że protokół niniejszy stanowi podstawę do wypłacenia 

wynagrodzenia. 

 Zaznaczenie wiersza 2 oznacza, że wynagrodzenie może być wypłacone po usunięciu 

zastrzeżeń Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający 

 

 

data  

 

 

Podpis 

 

 

Wykonawca  

 

 

data  

 

 

podpis  

  


