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                            Załącznik nr 1 do SIWZ –Pn-79/15/AR 

 

Na potrzeby niniejszego dokumentu stosuje się następujące definicje:  

―  przegląd techniczny urządzeń – kompleksowe wykonane w określonych odstępach 

czasu sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przez wykwalifikowane i odpowiednio 

przygotowane do tego celu osoby 

― konserwacja urządzeń – zespół czynności mający na celu zapewnienie warunków ich 

użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez czyszczenie, smarowanie, 

regulowanie itp.   (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. 

Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) oraz zaleceniami producenta. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania okresowych przeglądów i konserwacji 

technicznych sprzętu laboratoryjnego.  

• Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta 

danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem 

bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/, a zakończony 

wydaniem stosownych dokumentów / raportu serwisowego z potwierdzeniem 

użytkownika aparatury Zamawiającego oraz wpisem do Paszportu Technicznego, który 

powinien zawierać także termin następnego przeglądu/ wraz z certyfikatami sprzętu, 

użytego do pomiarów.  

2. Usługę będącą przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca będzie wykonywać przy 

użyciu własnych narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. W przypadku 

konieczności użycia specjalistycznej aparatury pomiarowej lub z innych powodów np. 

konieczności dłuższego monitorowania poprawności działania aparatury usługa ta może być 

wykonywana poza siedzibą Zamawiającego. Koszty związane z dostarczeniem i odebraniem 

sprzętu ponosi Wykonawca, który zobowiązuje się do wykonywania przeglądów 

technicznych zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości danego 

sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normami odnośnymi przepisami oraz z 

zachowaniem przepisów BHP.  

3. Konieczność przeprowadzania napraw lub wymiany części zamiennych,   na nowe, 

wynikłych podczas prac przeglądowych, Wykonawca będzie uzgadniał z działem Gospodarki 

Aparaturowej Zamawiającego wraz z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich 

nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.  

4. W przypadku wyłączenia aparatu  z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek 

umieszczenia na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: urządzenie niesprawne- nie 

używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy- nie używać.  
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5. W cenie za przegląd techniczny i konserwację Wykonawca musi uwzględnić wszystkie 

koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszt transportu ( koszt przesyłki) 

aparatury.   

Wykaz sprzętu laboratoryjnego podlegającego  przeglądom  i konserwacji w ramach prowadzonego 

postępowania zawiera załącznik Nr 2 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                              

 

…………………………………………………………………….. 

          Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko )lub  

      podpis/y i pieczątka/ki imienna/e  
osoby/osób upoważnionej/ych 

                                           do reprezentowania wykonawcy 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ –Pn-79/15/AR

lp Nazwa Model Nr seryjny Nr inwentarzowy
Rok 
produkcji Producent Lokalizacja

cena netto za    
1 przegląd

cena brutto za 
1 przegląd

kwota netto za 
czas trwania 
umowy       
/36 m-cy/

kwota brutto za 
czas trwania 
umowy      /36 
m-cy

1. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 3588/IXg14-34 1996 Labcaire
Klinika Endokrynologii Onkologicznej i 
Medycyny Nuklearnej

2. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 3589/IXg14-35 1996 Labcaire
Klinika Endokrynologii Onkologicznej i 
Medycyny Nuklearnej

3. KOMORA LAMINARNA BIOHAZARD 8837 4195 1997 ASSAB Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

4. KOMORA LAMINARNA C-[MAXPRO]3-130 1013080211 7557/IVd-42-62 2008 BERNER Oddział Chemioterapii Dziennej

5. KOMORA LAMINARNA NA STOJAKACH AC2 - 4E1 2005/10812 6275/IVd42-57 2005 ESCO
Oddział Chemioterapii Kliniki Onkologicznej 
ul. Wawelska 15

6. KOMORA LAMINARNA NA STOJAKACH AC2 - 4E1 2005/10813 6276/IVd42-58 2005 ESCO
Oddział Chemioterapii Kliniki Onkologicznej 
ul. Wawelska 15

7. KOMORA LAMINARNA AC2 - 4E1 2007-23425 6986/IVd42-60 2007 ESCO
Oddział Chirurgii Onkologicznej ul. Wawelska 
15

8. WYCIĄG CHEMICZNY 4850-207 3326/IXg14-22 Labcaire

Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej IXp, 
pok.1a

9. KOMORA LAMINARNA BIOHAZARD 8837 4208 1997 ASSAB

Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej IXp, 
pok.5

10. WYCIĄG CHEMICZNY FE 3650 3650-171 3325 1996 Labcaire

Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej pok. 1, 
IXp

11. DYGESTORIUM CHEMICZNE 30.06.15 289 4718 2000 POLON
Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej pok. 22

12. WYCIĄG CHEMICZNY -BRAK- 3665 1996 POLON

Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej pok. 24 
IXp.

13. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 4850-217 3327/IXg14-23 1995 Labcaire

Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej pok. 24 
IXp.

14. WYCIĄG CHEMICZNY FE 3650 3650-196 3344 1996 Labcaire
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej pok.26, 
VI p.

15. DYGESTORIUM POLTECH 750723 6774/IVd35-34 2007 POLON
Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej pok.4

16. DYGESTORIUM CER 300607 4511/IVd35-23 1998 POLON

Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej VIp, 
pok.3

17. KOMORA LAMINARNA LDM-PGN/9
DARCZYŃCA 
NIEZNANY PROLAB

Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu 
Patologii i Diagnostyki  Labolatoryjnej VIp, 
pok.9

18. KOMORA LAMINARNA SAFE 2020 41005399 7424/IVd42-61 2009 Thermo Pracownia Inżynierii Komórkowej

19. KOMORA LAMINARNA NU437-600E 92280072704 5936/IVd42-55 2004 NIUARE Pracownia Inżynierii Komórkowej

20. KOMORA LAMINARNA HS 12/2 95114355 3271/IVd42-38 1996 HERAEUS Pracownia Inżynierii Komórkowej
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21. KOMORA LAMINARNA HS 12/2 95114352 3366/IVd42-43 1996 HERAEUS Pracownia Inżynierii Komórkowej

22. KOMORA LAMINARNA HS 12/2 20001838 4729/IVd42-52 2000 HERAEUS Pracownia Inżynierii Komórkowej

23. WYCIĄG CHEMICZNY WCS-2 15536 BRAK 2000 POLON
Pracownia Planowania Przygotowania i 
Leczenia Napromienianiem

24. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 4850-214 3300 1996 Labcaire
Zakład Genetyki  Pracownia Badań 
Wielkoskalowych

25. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 4850-200 3318/IXg 14-13 1996 Labcaire
Zakład Genetyki  Pracownia Badań 
Wielkoskalowych IVp

26. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 4850-216 3328 1996 Labcaire
Zakład Genetyki  Pracownia Badań 
Wielkoskalowych Ivp

27. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4851 4850-205 3319 1996 Labcaire
Zakład Genetyki  Pracownia Badań 
Wielkoskalowych IVp

28. KOMORA LAMINARNA BIOHAZARD 8837 -470730 ASSAB
Zakład Genetyki  Pracownia Badań 
Wieloskalowych

29. KOMORA LAMINARNA DO HISTEREKTOMII CB1204 3172/IVd42-33 1995 CLANLAF
Zakład Genetyki Pracownia  Zwierzat 
Laboratoryjnych

30. WYCIĄG CHEMICZNY FE 3650 3650 3381/IXg14-30 1996 Labcaire
Zakład Genetyki Pracownia  Zwierzat 
Laboratoryjnych

31. WYCIĄG CHEMICZNY FE-4850 4850 3382/IXg14-31 1996 Labcaire
Zakład Genetyki Pracownia  Zwierzat 
Laboratoryjnych

32. KOMORA LAMINARNA MICROFLOW 3759 BRAK MICROFLOW
Zakład Genetyki Pracownia  Zwierzat 
Laboratoryjnych

33. BOKS LAMINARNY V42 3176/IVd42-34 1995 ASSAB
Zakład Genetyki Pracownia  Zwierzat 
Laboratoryjnych

34. KOMORA LAMINARNA V4 IVd54-3 1995 ASSAB
Zakład Genetyki Pracownia  Zwierzat 
Laboratoryjnych

35. BOKS JAŁOWY DLA ZWIERZĄT CLEAN BEND 307 1081/IVd42 1982 EHRET
Zakład Genetyki Pracownia  Zwierzat 
Laboratoryjnych

36. BOKS CHEMICZNY Z POCHŁANIACZEM 2450 2459 2487/IVd42-18 1995 LABRUM AB
Zakład Genetyki Pracownia  Zwierzat 
Laboratoryjnych

37. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 3324/IXg14-20 1996 Labcaire Zakład Immunologii p. 2

38. WYCIĄG BIOCHEMICZNY FE 3650 3321/IXg14-17 1996 Labcaire Zakład Immunologii p. 24

39. WYCIĄG BIOCHEMICZNY PRZEWODOWY FE 4850 3323/IXg14-19 1996 Labcaire Zakład Immunologii p. 24

40. KOMORA LAMINARNA NU425-200e 7561/VId42-63 NIUARE Zakład Immunologii p.12

41. BOKS LAMINARNY HS 12/2 95114356 3272/IVd42-39 1996 HERAEUS Zakład Immunologii p.2

42. BOKS LAMINARNY HS 12/2 95114354 3273/IVd42-40 1996 HERAEUS Zakład Immunologii p.2

43. WYCIĄG CHEMICZNY PRZEWODOWY FE 3650 3322/IXg14-18 1996 Labcaire Zakład Immunologii p.20

44. BOKS LAMINARNY BIOHAZARD SOSV12M 4196/IVd42-45 1997 ASSAB Zakład Immunologii pok. 16

45. BOKS LAMINARNY V42 1626 1991 ASSAB Zakład Immunologii pok. 17

46. BOKS LAMINARNY BIOHAZARD SOSV12M 4209/IVd42-50 1997 ASSAB Zakład Immunologii pok. 17

47. KOMORA LAMINARNA V4 IVd54-4 1995 ASSAB Zakład Immunologii pok. 17

48. BOKS LAMINARNY BIOHAZARD SOSV12M 17502 1627/IVd42-15 1991 ASSAB Zakład Immunologii pok. 2a

49. KOMORA LAMINARNA V4 IVd54-2 1995 ASSAB Zakład Immunologii pok. 2a

50. KOMORA LAMINARNA MSC ADVANTAGE 1.2 40731768 6886/Ivd-59 2007 Thermo Zakład Mikrobiologii Klinicznej

51. BOKS LAMINARNY BIOHAZARD SOSV12M 8837 4206/IVd-47 1996 ASSAB Zakład Mikrobiologii Klinicznej

52. BOKS LAMINARNY BIOHAZARD SOSV12M 4207/IVd-48 1997 ASSAB Zakład Mikrobiologii Klinicznej
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53. WYCIĄG CHEMICZNY FE 3650 3343 1996 Labcaire Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

54. KOMORA LAMINARNA -BRAK- IVd54-5 1995 ASSAB Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

55. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 3345 1996 Labcaire Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

56. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 3320 1996 Labcaire Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

57. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 3346 1996 Labcaire Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

58. WYCIĄG RADIOCHEMICZNY FE 4850 3363 1996 Labcaire Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

59. SZAFA FORMALINOWA 19FC1200W 19-FC-0849-198W 7203/IVc18-3 2008 Biomedica Zakład Patologii

60. DYGESTORIUM CHEMICZNE -BRAK- 6901 2007 POLON
Zakład Patologii i Diagnostyki Labolatoryjnej -
Pracownia Technik Patologicznych 

61. KOMORA LAMINARNA 95114353 3275/IVd42-42 1996 HERAEUS
Zakład Patologii i Diagnostyki Labolatoryjnej 
Pracownia Hodowli Komórek

62. SZAFA FORMALINOWA 19-FC-1108-225N 7842/IXa25-49 2011 Biomedica

Zakład Patologii i Diagnostyki labolatoryjnej 
Pracownia Patologii narządowej Nowotworów, 
ul. Wawelska

63. DYGESTORIUM GROSSLAB JUNIOR 7272/IVd35-37 2009 GROSLAB

Zakład Patologii i Diagnostyki labolatoryjnej 
Pracownia Patologii narządowej Nowotworów, 
ul. Wawelska

64. DYGESTORIUM CHEMICZNE -BRAK- IVd53-6 1974 POLON

Zakład Patologii i Diagnostyki labolatoryjnej 
Pracownia Patologii narządowej Nowotworów, 
ul. Wawelska

65. WYCIĄG CHEMICZNY WCS-2 15184 4667 1995 POLON
Zakład Patologii i Diagnostyki Labolatoryjnej -
Pracownia Technik Patologicznych /CPN/

66. DYGESTORIUM CHEMICZNE -BRAK- 6900 2007 POLON
Zakład Patologii i Diagnostyki Labolatoryjnej -
Pracownia Technik Patologicznych 

67. DYGESTORIUM CHEMICZNE -BRAK- 2460/IVd35-21 1995 POLON

Zakład Patologii i Diagnostyki Labolatoryjnej -
Pracownia Technik Patologicznych lab. 
Mikroskopii Elektronowej

RAZEM:

wartość netto trzy letniej umowy :………..……..PLN

słownie wartość netto : ………………………………………………………………………………...……………………………………….
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Załącznik nr 4 do  SIWZ PN-79/15/AR 
Projekt Umowy 

 U M O W A  NR ……........../2015 
 

zawarta w dniu ............................ 2015 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, 
ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 
000288366, NIP 525-000-80-57, zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działa : 
 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha – Dyrektor 
 
a 
............................................................................................................ 
wpisanym do 
- Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………….,………                                 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP …...., Regon 
……… wysokość kapitału zakładowego …………………… 
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …................, Regon 
............., zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają: 

1. .................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................. 
 

Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na przeglądy techniczne  i 
konserwację  sprzętu  laboratoryjnego w Klinikach i Zakładach COI przez okres 36 
miesięcy, nr sprawy PN-79/15/AR, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2013 r., poz. 907) 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów 
okresowych i konserwacji sprzętu medycznego, zwanego w dalszej części umowy 
„sprzętem”, będącego własnością Zamawiającego, którego wykaz znajduje się w załączniku 
nr 2 do niniejszej umowy. 

§  2 
TERMIN REALIZACJI 

Umowa została zawarta  na okres 36 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy, tj. od 
dnia …………..… do dnia ……………… 

§  3 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje  
do wykonywania usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz zapewnia, że 
usługi te będą wykonywane z należytą starannością. 

2. Do obowiązków Wykonawcy  wynikających z niniejszej umowy należy: 

a) wykonywanie usług przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach, zgodnie z 
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instrukcją producenta sprzętu, z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (zakres czynności określa załącznik 
nr 2). Dokładne terminy wykonania przeglądów  technicznych i konserwacji 
sprzętu uzgodnione zostaną bezpośrednio przez Wykonawcę z osobą 
upoważnioną przez  Zamawiającego na piśmie i w formie elektronicznej lub 
faksem. 
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 (dwóch) tygodni od daty 
podpisania niniejszej umowy do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu 
wykonania planowanych przeglądów technicznych. Każdy termin określony w 
harmonogramie winien być ostatecznie potwierdzony w formie pisemnej, 
elektronicznej lub faksem przez obie strony najpóźniej 7 (siedem) dni przed 
wyznaczonym terminem przeglądu technicznego.  

b) zapewnienie prawidłowych warunków eksploatacji sprzętu oraz usunięcie 
zauważonych nieprawidłowości w działaniu poszczególnych układów danego 
sprzętu i urządzeń z nim współpracujących. 

c) sprawdzanie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego, kalibracji lub 
legalizacji sprzętu, sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej 
eksploatacji urządzenia  jeśli jest wymagana,  

d) wymiany materiałów eksploatacyjnych podczas przeglądu, zgodnie z zaleceniami 
producenta,  

e) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku, 

f) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy,  
g) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego 

do użytku,  
h) dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego m.in. data przeglądu, 

ocena techniczna określająca czy urządzenie jest sprawne i nadające się do 
eksploatacji, wykaz wymienianych części, termin kolejnego przeglądu, pieczątka i 
podpis Wykonawcy,  

i) wystawienie raportu z wykonanej usługi, w którym należy wyszczególnić: rodzaj 
sprzętu, miejsce użytkowania z podaniem dokładnej lokalizacji, rodzaj i cenę 
wykonanej usługi  oraz uzyskać potwierdzenie wykonanej usługi przez osobę 
odpowiedzialną za dany sprzęt (wzór określa załącznik nr 3). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług u Zamawiającego lub, w razie 
zaistnienia takiej konieczności, także poza jego siedzibą przy użyciu sprzętu 
stanowiącego własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest we własnym 
zakresie oraz na własny koszt dojechać do Zamawiającego, W razie niemożności 
wykonania przeglądu i konserwacji sprzętu u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest pokryć wszelkie koszty związane z jego transportem. 

4. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy, używać będzie własnych materiałów, 
narzędzi i urządzeń pomiarowych.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że stopień zużycia danego sprzętu 
powoduje, że jego konserwacja jest nieopłacalna z powodu konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w formie 
pisemnej, elektronicznej lub faksem, w celu podjęcia decyzji. Jeżeli Zamawiający 
zrezygnuje z obsługi serwisowej danego sprzętu, Wykonawca nie będzie wystawiać 
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faktury za jego przegląd i konserwację, a łączna kwota wynagrodzenia, o której mowa w 
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 

6. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie jest niesprawne, Wykonawca zobowiązany 
jest do umieszenia na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne” lub 
„urządzenie przeznaczone do naprawy”. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z 
eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest 
wystawić orzeczenie techniczne, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego, stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.  

 
§ 4 

WARTOŚĆ  PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy 

wynosi .......... PLN (słownie:......... PLN) brutto, w tym wartość netto ......... PLN 
(słownie:................. PLN)  

2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w 
załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Kwota, o której mowa w ust.1 niniejszego 
paragrafu obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, a w szczególności: 

-   koszty wykonania przeglądów  sprzętu w okresie trwania umowy, 
-   koszt części przewidzianych do wymiany w ramach przeglądu, 
- koszty wydania orzeczenia technicznego, 
- koszty dojazdu serwisu. 
3. Wynagrodzenie za usługi zostanie rozliczone wg cen jednostkowych brutto podanych w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
4. Podstawą do rozliczenia za wykonane przeglądy techniczne i konserwację sprzętu jest 

raport z wykonanej usługi ( serwisowy)  - Załącznik nr 3, w którym należy 
wyszczególnić rodzaj sprzętu, miejsce użytkowania z podaniem oddziału, rodzaj 
wykonanej usługi oraz cenę. Raport zostanie podpisany przez przedstawiciela DGA  

       ( Działu Gospodarki Aparaturowej) i użytkownika. 
5. Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty  

dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletu dokumentów tj. prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z oryginalnym raportem z wykonanej usługi, na konto 
wskazane na fakturze. 

6. Do podpisywania faktur Zamawiający upoważnia Kierownika Działu Gospodarki 
Aparaturowej. 

7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. W przypadku nie udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego aparatury  

w terminach uzgodnionych w harmonogramie, Wykonawcy przysługuje prawo obciążenia 
Zamawiającego kosztami dojazdu według obowiązującego cennika Wykonawcy. 

 
§ 5 

KARY UMOWNE 
1. Strony umowy postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne: 

1) w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dokonaniu 
przeglądu w stosunku do terminów przewidzianych w harmonogramie o którym 
mowa w § 3 ust.2 lit a. 
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2) W wysokości 20% (dwadzieścia procent) wartości brutto umowy określonej w § 4 
ust 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę. 

2. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe 
odsetki za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie noty księgowej. 

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z nienależytym wykonaniem 
umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 6 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
(trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 
zawiadamiając Wykonawcę na piśmie, 

2) w przypadku niewykonania umowy lub rażącego naruszenia postanowień 
umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego za okres prawidłowo wykonanej umowy. 

 
§ 7 

INFORMACJE POUFNE 
1.  Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku i przy 

okazji zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonywania stanowić będą informacje poufne 
Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy 
obowiązujących przepisów. Tylko informacje, które zostały zastrzeżone przez 
Zamawiającego, traktowane będą jako informacje Poufne w rozumieniu niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania takich informacji poufnych jakiejkolwiek 
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.  

3.  W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 
niniejszego paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy 

prawa. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikające między stronami w związku z realizacją umowy będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby 

trzecie wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy, w 
szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy 
zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia 
kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania wierzytelnością.  
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5.  W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z 
przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę oraz 
zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenia zdrowotnemu lub 
wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem 
wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, 
o którym mowa w § 4 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom. 

6. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa 
w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ 
zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na 
koszty wykonania zamówienia oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone 
powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana 
wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

7. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
8. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego i 
konserwacji sprzętu 

2. Załącznik nr 2 - Wykaz sprzętu wraz z podaniem cen jednostkowych 
3. Załącznik nr 3 -Raport z wykonanej usługi. 

 
 
 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 



Załącznik nr 6 do SIWZ  PN-79/15/AR 
  

 
WYKAZ USŁUG 

dot. postępowania na:  
przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w 

Klinikach i Zakładach COI przez okres 36 miesięcy 
 

 
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 
 

 
Nazwa i adres 

Zamawiającego (Odbiorcy) 

 
Przedmiot 

usługi 

 
Wartość 
usługi 
brutto 

 
Terminy 
realizacji 

usługi 

 
Referencje 
strona ……. 

oferty 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

 
UWAGA: załączyć dowód, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie 
        
 
 

                             ………………………………………………….. 
(data, pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 



Załącznik nr 7 do SIWZ, nr sprawy PN –79/15/AR 

 

[pieczątka firmowa] 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w Klinikach i 
Zakładach COI przez okres 36 miesięcy - nr sprawy PN –79/15/AR, 

 oświadczam/y, że: 

⇒ nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr  50, poz. 331, z 
późn. zm.).* 

⇒ należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.).  W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* 

  

..................................., dnia .........................2015 r. 

  

                                                                               ........................................................... 

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

*- niepotrzebne skreślić  



Załącznik Nr 8 do  SIWZ PN-79/15/AR 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 
W związku z ubieganiem się o zamówienia publiczne prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego 

 na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w 

Klinikach i Zakładach COI na okres 36 miesięcy,  

nr sprawy PN-79/15/AR 

 
oświadczam, że: 
 

przeglądy stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane przez 
podmiot który : 
 
- dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, 
częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; 
- posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu 
sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie 
procedury i instrukcje wykonywania czynności; 
- zatrudnia osoby posiadające określone kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe. 

 
 
 
 

......................................., dnia ................................                               ...................................... 
   (miejscowość i data)      (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 
 

 
 



Załącznik Nr 9 do  SIWZ PN-79/15/AR 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
 
W związku z ubieganiem się o zamówienia publiczne prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego 

 na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu laboratoryjnego w 

Klinikach i Zakładach COI na okres 36 miesięcy,  

nr sprawy PN-79/15/AR 

 

 
oświadczam, że: 
 

 
przyrządy użyte do sprawdzania dla zachowania wiarygodności wyników badań były 

poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 

Prezesa Głównego Urzędu Miar z 30 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia 

przepisów metrologicznych o miernikach  okres ważności dowodów kontroli 

metrologicznej mierników. 

 
 
 
 

......................................., dnia ................................                               ...................................... 
   (miejscowość i data)      (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 
 

 
 


