
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ dla PN-77/18/MJ

L.p przedmiotu zamwienia Oferowany przedmiotu zamówienia, 
nazwa wyrobu, nr katalogowy, producent liczba  Wartość netto PLN % VAT  Wartość brutto PLN 

1

System do wykonywania stereotaktycznych
procedur mózgowych w skład którego wchodzą: bazowy 
pierścień stereotaktyczny, łuk stereotaktyczny, podstawa 
fantomowa – symulator położenia punktu docelowego, 
lokalizator do obrazowania metodą tomografii komputerowej i 
rezonansu magnetycznego MR/CT, wyposażenie dodatkowe 
(wymienione w zał nr 2 do SIWZ)

1

podpis i pieczatka Wykonawcy

data:

Wartość netto: ……………………. PLN (słownie: …………………………..………………………..… PLN)

Wartość brutto: ……………………. PLN (słownie: ………………….………...…………………..…… PLN)
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Załącznik nr 2 do SIWZ  dla PN-77/18/MJ 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Lp. Parametry Warunek 
konieczny 

Odpowiedź 
oferenta 

1 System do wykonywania stereotaktycznych 
procedur mózgowych. 

Podać  

2 Kraj pochodzenia:  Podać  
3 Bazowy pierścień stereotaktyczny:  Tak  

3.1 
 

Mocowany nieruchomo do kości czaszki,  
za pomocą 4 śrub specjalnych, przewidzianych do 
obrazowania zarówno w tomografii komputerowej 
jak i w środowisku rezonansu magnetycznego. Obrazy 
diagnostyczne wolne od zakłóceń (artefaktów) 
spowodowanych tymi śrubami. 

Tak  

3.2 Zaopatrzony w uchylną ramkę intubacyjną, 
ułatwiającą dostęp do dróg oddechowych pacjenta. 
Wymagana możliwość obrotu tej ramki względem osi 
montażu  lub jej demontażu przed i po zamocowaniu 
bazowego pierścienia stereotaktycznego do głowy 
pacjenta. Ramka uchylna nie wymagająca wymiany. 

Tak  

3.3 W dostawie – wymagany sztywny łącznik, 
umożliwiający łatwe i niezawodne połączenie 
pierścienia bazowego z czaszkotrzymaczem Mayfielda 
lub podobnym. 

Tak  

3.4 Sztywne,  dwupunktowe,  mocowanie bazowego 
pierścienia  stereotaktycznego za pomocą specjalnego 
łącznika do systemu Mayfielda w celu zabezpieczenia 
przed możliwością obrotu 

Tak  

3.5 Pierścień kompatybilny z oferowanym łukiem 
stereotaktycznym oraz urządzeniem lokalizującym 

Tak  

4 Łuk stereotaktyczny: Tak  
4.1 Kompatybilny z bazowym pierścieniem 

stereotaktycznym (poz. 3) 
Tak  

4.2 Kompatybilny z podstawą fantomową (poz. 5) Tak  

4.3 Prosty w montażu i demontażu. Montaż i demontaż 
łuku bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi. 

Tak  

4.4 Konstrukcja łuku oparta na sztywnej zamkniętej ramie 
bazowej, wykonana z wysokowytrzymałych stopów 
aluminium. Wspornik łuku  podparty obustronnie 
i połączony mechanizmem zaciskowym z ramą 
bazową. Sztywność strukturalna konstrukcji 
zapewniająca utrzymywanie dokładności wymaganej 
w pkt. 4.8 w trakcie wykonywania procedur 
stereotaktycznych. 

Tak  

4.5 Konstrukcja oparta na kartezjańskim układzie 
współrzędnych, którego punkt zerowy znajduje się w 
środku łuku. 

Tak  

4.6 Wyróżnione kierunki nastaw: dodatnie i ujemne 
względem punktu zerowego układu współrzędnych. 
Długość skali nie mniejsza niż 0 cm -10 cm w 
kierunkach A-P i L-R, oraz nie mniejsza niż -6 cm - +6 

Tak  
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cm w osi pionowej. Trwale naniesione znaki „ - ” na 
osiach ujemnych. 

4.7 Wyraźne, kontrastowe skale do ustawiania 
współrzędnych przestrzennych, naniesione trwale 
(np. grawerunkiem laserowym) na częściach 
składowych łuku. 

Tak  

4.8 W osiach X,Y,Z wszystkie skale zaopatrzone w 
podziałki umożliwiające ustawienie wymiaru w każdej 
w/w osi z dokładnością do 0,1mm. 

Tak  

4.9 Łatwe w obsłudze śruby zaciskowe, zapewniające 
niezawodne ustalanie i zabezpieczenie nastaw na 
skalach współrzędnych przestrzennych. Dokręcanie i 
odkręcanie tych śrub bez potrzeby stosowania 
jakichkolwiek narzędzi. 

Tak  

4.10 Śruby do ustalania współrzędnych zabezpieczone 
przed wypadnięciem z otworów w elementach ramy. 
W konsekwencji - brak możliwości wypadnięcia śrub 
poza strefę sterylną w trakcie wykonywania 
procedury stereotaktycznej. 

Tak  

4.11 Możliwość zmiany ustawienia łuku względem głowy 
pacjenta i wprowadzenia poprawek współrzędnych w 
czasie zabiegu, w strefie sterylnej, bez konieczności 
demontażu całego łuku; 

Tak  

4.12 W dostawie - wywzorcowany fabrycznie, 
mechaniczny wskaźnik systemowy do potwierdzenia 
współrzędnych celu  po nałożeniu ramy 
stereotaktycznej na symulator położenia punktu 
docelowego 

Tak  

4.13 Demontowalna płytka przedniego sektora (anterior) 
ramy bazowej, mocowana za pomocą śrub 
zabezpieczonych przed wypadnięciem. Cecha 
wymagana do procedur stereotaktycznych 
wykonywanych przez nos pacjenta. 

Tak  

4.14 Wszystkie elementy łuku mogą być sterylizowane 
zarówno w plaźmie (Sterrad® 100S i NX),  
jak i w parze lub gazie (EtO) 

Tak  

4.15 Identyfikacja wszystkich wywzorcowanych 
elementów danej ramy poprzez naniesiony wspólny 
numer seryjny 

Tak  

4.16 Dowolność wyznaczania punktu wejścia 
i trajektorii dojścia do celu 

Tak  

4.17 Stały promień łuku od punktu docelowego – 160 mm Tak  
4.18 Możliwość wykonywania biopsji i implantacji elektrod Tak  

5 
 

Podstawa fantomowa – symulator położenia punktu 
docelowego: 

      Tak 
 

 

5.1 
 

Zapewnienie możliwości niezależnej kontroli 
poprawności nastaw przestrzennych współrzędnych 
celu 

Tak  

5.2 Konstrukcja podstawy  fantomowej w oparciu o 
sztywną, sześcienną ramę przestrzenną, wyposażoną 
w ruchomy wskaźnik, poruszający się w trzech 
kierunkach (XYZ) o niezależnych nastawach 

Tak  

5.3 W osiach X,Y,Z podstawy fantomowej wszystkie skale 
zaopatrzone w podziałki umożliwiające ustawienie 
wymiaru w każdej w/w osi z dokładnością do 0,1mm 

Tak  
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5.4 Kompatybilność mechaniczna (bazowanie)  
i metrologiczna z łukiem stereotaktycznym  
wg pkt. 4. 

  

6 Lokalizator do obrazowania metodą tomografii 
komputerowej i rezonansu magnetycznego MR/CT: 

Tak  

6.1 Możliwość przestrzennego lokalizowania celów na 
podstawie obrazowania MR/CT. Kompatybilność 
lokalizatora z oprogramowaniem systemowym. 

Tak  

6.2 Lekka konstrukcja, zapewniająca szybkie i łatwe 
mocowanie do pierścienia bazowego.  
Mocowanie do pierścienia bazowego za pomocą śrub 
tytanowych, bez żadnych dodatkowych narzędzi. 
Możliwość demontażu tylnej płyty lokalizatora 

Tak  

6.3 W dostawie - płytka mocująca, kompatybilna  
z tomografem komputerowym posiadanym przez 
Zamawiającego, służąca wyłącznie do 
unieruchomienia głowy pacjenta  
na czas skanowania 

Tak  

7 Wyposażenie dodatkowe: Tak  
7.1 W zestawie sterylne okrycia 

ramy stereotaktycznej – min. 10 szt. 
Tak  

7.2 Jednorazowe śruby do mocowania głowy  
– długie - min. 40 szt. 

Tak  

7.3 Igły biopsyjne – min. 5 szt. Tak  
 

Gwarancja/Serwis 
1. Okres gwarancji 24 miesięcy potwierdzony 

Oświadczeniem producenta w języku producenta i w 
języku polskim (oryginał dołączyć do oferty) 
Gwarancja liczona od daty uruchomienia 
potwierdzonego podpisaniem „Protokołu końcowego 
odbioru” po przeprowadzonym instruktażu personelu 

 
TAK, podać 

 

2. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją 
producenta w okresie obowiązywania gwarancji, 
dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim 
uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. 

TAK 
 
 

 

Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną 
przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. 

TAK 
 

 

Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z 
wyszczególnieniem wszystkich czynności. 

TAK 
 

 

Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany 
w trakcie przeglądu i konserwacji - jeśli dotyczy. 

dotyczy/nie 
dotyczy 

 

Okres gwarancji kończy się przeglądem i wydaniem 
pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi 
stan techniczny sprzętu 

TAK 
 

 

3. Uzgodniony z Użytkownikiem wstępny harmonogram 
przeglądów zostanie dostarczony do kierownika 
Działu Gospodarki Aparaturowej w dniu 
uruchomienia sprzętu. 

TAK  

4. W przypadku, gdy nieterminowo lub w ogóle nie 
zostaną wykonane zalecane przez producenta i 
uzgodnione z Użytkownikiem przeglądy, będą 
naliczane kary umowne określone w umowie, a gdy 
niezgodności ujawni kontrola i zostaną cofnięte środki 
należne za wykonaną prace, Wykonawca pokryje 

TAK  
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wartość poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
5. Po przeglądzie Wykonawca wystawi 

protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do 
eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu 
Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu 

TAK  

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w 
działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące 
w dostarczonym sprzęcie. 

TAK  

7. O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za 
pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio 
inżyniera serwisowego telefonicznie 

 
TAK podać 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i 
wad sprzętu w terminie do 10 dni roboczych od czasu 
ich zgłoszenia a w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w 
terminie 20 dni roboczych od daty zgłoszenia 

TAK  

9. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie 
okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z 
eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji 
każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy 
Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w 
paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin 
kolejnego przeglądu i nowy termin upływu gwarancji. 

 
TAK 

 

10. W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 
30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać 
wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy  

 
TAK 

 

11. W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 
naprawach gwarancyjnych tego samego elementu 
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego 
elementu na fabrycznie nowy. 

 
TAK 

 

12. W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem 
wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta 
pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do 
Paszportu Technicznego 

 
TAK 

 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność 
części zamiennych przez okres min 10 lat od 
podpisania umowy. 

 
TAK, podać 

 

 
Instruktaż 

1. Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników 
Zamawiającego na własny koszt, w zakresie 
podstawowej obsługi sprzętu min. 5 osób oraz w 
zakresie inżynieryjno-technicznym (min. 3 osoby) 
udokumentowane zaświadczeniem. 
Lista osób uczestniczących w instruktażu 
potwierdzona ich podpisami oraz organizatora wraz z 
protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury. 

 
TAK 

 

 
Dokumentacja 

1. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące 
dokumenty w języku polskim: 
a. kartę gwarancyjną, 

 
TAK 
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b. instrukcję obsługi,  w formie papierowej i 
elektronicznej, 

c. instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji 
poszczególnych elementów oferowanej 
konfiguracji  

d. harmonogram przeglądów, 
e. listę dostawców części zamiennych, 
f. listę części wymienianych w trakcie 

przeglądów i konserwacji 
g. folder z dokładnymi parametrami 

technicznymi, na żądanie Użytkownika 
h. uzupełniony wpisami Paszport Techniczny, 
i. protokół odbioru z numerem seryjnym sprzętu 

z wpisem, że sprzęt jest sprawny, działa 
poprawnie oraz z datą następnego przeglądu. 

2. Dla zakupionego sprzętu Wykonawca obowiązany jest 
założyć Paszport Techniczny 
W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: 

1. Strona tytułowa: 
• Aparat 
• Nazwa placówki 
2. Strona pierwsza zatytułowana KARTA 

TECHNICZNA 
• Nazwa aparatu 
• Typ 
• Nr (seryjny) 
• Producent 
• Firma - dostawca 
• Rok produkcji 
• Data zakupu 
• Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji 
• Aparat znajduje się w dyspozycji działu 

3. Spis dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z 
urządzeniem (instrukcja obsługi, instrukcja 
serwisowa, instrukcja mycia/sterylizacji itp.) 
4. Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz 
ze sprzętem 

 
 
 

TAK 

 

3. Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie sprzętu i 
instruktaż personelu w siedzibie Użytkownika 
potwierdzone zostanie protokołem odbioru 
końcowego. 

 
TAK 

 

4. Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu 
Rejestracji Wyrobów Medycznych. 

TAK, załączyć  

5. Materiały producenta potwierdzające/określające 
parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (np. 
foldery, opisy techniczne, katalogi itp.) 
Dokument wystawiony w innym języku niż polski 
wymaga tłumaczenia. 

 
Tak, 

załączyć 

 

 
 
 
……………………………….., dnia ………….. 2018r    ………………………………………..………………….. 

/ Imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania firmy / 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ, nr sprawy PN-77/18/MJ 

Oświadczenie Wykonawcy  
 

 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Podmiot użyczający* 
Potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania  

 
 

w imieniu ……………..………………………………………………………………………… 
                      (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu 
nieograniczonego na dostawę:  

System do wykonywania stereotaktycznych procedur mózgowych 

  

1. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka    
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

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

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej 

2. Oświadczam, że ww. wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

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

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej 

 
3. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:  

• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne* 

• wydano wyrok lub decyzję*  
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 

*niepotrzebne skreślić 

.........................,  dnia   ........................... r.                           ............................................................... 
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  

           do reprezentowania firmy  lub podpis osoby fizycznej   

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Oświadczenie   

Postępowanie nr PN-77/18/MJ 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę: System do wykonywania stereotaktycznych 
procedur mózgowych 
 

OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp) 

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokó ł z otwarcia ofert) 

w imieniu: 
……………………………..……………..…………………………………………………………………………………, 
....................................................................................................................................... 

                     
    pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym oświadczam/y, że wobec 
reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 
Pzp. 

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, * 
lub 
należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami którzy z łożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe i składam  wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.* 
…......................................................................................................................................................  

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………..     …………………………………………….. 
Miejscowość, data Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz 
z podpisem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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             OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

     

 ……………..………………………….………………………………………… 

 Czytelny podpis osób uprawnionych do sk ładania 
oświadczeń  w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka 
wraz z podpisem 

 



 

Załącznik Nr 6 do SIWZ, nr PN-77/18/MJ 

 

 

[pieczątka firmowa] 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERTĘ SKŁADA: 

 Nazwa i adres Wykonawcy  

Wykonawca   

 

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

To małe/średnie 
przedsiębiorstwo 

Tak/Nie* 

Pochodzi z innego państwa 
członkowskiego Unii 
Europejskiej 

Tak/Nie* 

Pochodzi z innego państwa nie 
będacego członkiem Unii 
Europejskiej 

Tak/Nie* 

*niewłaściwe skreślić 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie 
zamówienia publicznego na : 

Dostawę systemu do wykonywania stereotaktycznych procedur mózgowych  
 

nr sprawy PN -77/18/MJ składamy niniejszą ofertę w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Istotnymi dla Stron 
postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

Wartość netto PLN: ……………………………………………………………………………………………. 

Słownie wartość netto PLN: ………………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto PLN: ……………………………………………………………………………………………. 

Słownie wartość brutto PLN: …………………………………………………………………..……………… 

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 



 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich 
warunków zawartych w SIWZ.  
 

2. Oświadczamy, że akceptujemy Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
3. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty każdorazowego otrzymania 

faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem wykonania usługi. 
 
4. Oświadczamy , że zobowiązujmy się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi* /lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić poniższą 
tabelę) - *niepotrzebne skreślić: 

 
Wykaz części zamówienia, które wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
 
Lp. Powierzony zakres prac Nazwa podwykonawcy 

   

   

 
5. Oferujemy termin realizacji zamówienia: ……  dni (max. 6 tygodni) od daty zawarcia 

umowy 
 
Miejsce dostawy:    
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie,  
ul. W.K. Roentgena 5  - Klinika Nowotworów Układu Nerwowego,  

 
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert.  
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji(-e) 

stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ………… stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej 
Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 

 

L.P. Nazwa dokumentu 
utajnionego 

Uzasadnienie faktyczne i 
prawne 

Dokument potwierdzający przyczynę 
i ważność utajnienia /dokument 

załączyć do oświadczenia/ 
1.    
2.    

 

W związku z utajnieniem w.w dokumentów oświadczamy, że: 

a/ wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (decyzja/dezycje w załączeniu); 



 

b/ zastrzeżenie niejawności w.w informacji jest nadal ważne; 
c/ informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i 
przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów 
w rejestrach sądowych; 
d/ informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez Zamawiającego Wykonawcom, jako warunki 
przystąpienia do postępowania i kryteriów wyboru Wykonawcy; 
e/ po podjęciu decyzji o objęciu w.w informacji tajemnicą przedsiębiorstwa informacje te nie były 
nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie 
zapoznano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym. 
 
12.  Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
13.  Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:  
 
………………………………………………………………………. 
                 (imię nazwisko – stanowisko) 
  
14. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów  
z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………………………………..…  
                                                  (imię nazwisko – stanowisko) 
tel. kont. ………………………............ 

 
 
Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 
 

Na ofertę składają się : 
 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

4. …………………..………….. 

 
 
 
....................................……..……                          ………..…………….…………………………                                                                    
         (miejscowość, data)                                (piecz ęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,   
                                                                     uprawnionej /uprawnionych  do  wyst ępowania  w obrocie  
                                                                                      prawnym, reprezentowania Wykonawcy i sk ładania  
                                                                                                                 o świadczeń woli w jego imieniu) 
 
 
 
NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ: 

- nr umowy, na podstawie, której dostawa została wykonana 
*/ niepotrzebne skreślić      

 

   



 

Załącznik nr 7 do SIWZ nr PN-77/18/MJ 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

UMOWA   nr ............../2018 

 zawarta w dniu ................................2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą  
w Warszawie, adres: ul. Wawelska 15 B, 02-034 Warszawa, wpisanym do 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: 

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej 
- Curie   

a 

wpisaną do ...................................... prowadzonego przez ............................... pod nr KRS ................, 
Regon ...................., NIP ....................., o kapitale zakładowym ………….. / ........................  
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „................................., wpisaną do 
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej  NIP ....................., Regon ......................, 
zwany dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:  

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

 
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną” 

Wykonawca wybrany został w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: systemu do 
wykonywania stereotaktycznych procedur mózgowych, Nr PN – 77/18/MJ określonym w art. 10 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

system do wykonywania stereotaktycznych procedur mózgowych, zwanego dalej „ aparaturą”. 
Przedmiot umowy jest tożsamy z wymaganiami określonymi w ofercie Wykonawcy, która stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi: sprzedaż, dostawa, 
instalacja i uruchomienie aparatury w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego - w Warszawie 
przy ul. Roentgena 5. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, przeprowadzi instruktaż 
pracowników jednostki/komórki Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, w miejscu uruchomienia 
aparatury, w zakresie używania aparatury stanowiącej przedmiot umowy. Szkoleniem objęci będą:  
w zakresie podstawowej obsługi sprzętu .. osób (min. 5 osób) oraz w zakresie inżynieryjno-
technicznym .. osób (min. 3 osoby). Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną 
zaświadczeniem podpisanym przez uczestników szkolenia i ich organizatora. 



 

4. Wykonawca zapewnia, że aparatura stanowiąca przedmiot umowy, została wyprodukowana w 
2018 roku, stanowi jego własność, jest fabrycznie nowa, wolna od wad fizycznych i prawnych oraz 
nie jest obciążona prawami osób trzecich. 

5. Wykonanie umowy przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu 
umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 2 Termin wykonania umowy 
1.  Termin wykonania umowy wynosi ..  dni (max 6 tygodni) od dnia zawarcia niniejszej umowy.  
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy dostawy, instalacji, uruchomienia 

aparatury stanowiącej przedmiot umowy oraz przeprowadzenia instruktażu pracowników 
Zamawiającego.  

3. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może 
dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę 
Wykonawcy określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru zapłaci Wykonawca. Różnicę 
cen towaru, Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy. 

§ 3 Cena przedmiotu umowy 
1. Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto w wysokości: 

……………………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………. ../100), w tym: kwota 
netto: …………… zł, podatek od towarów i usług VAT …………… zł. Jednostkowe ceny aparatury 
określa załącznik nr 1 do umowy. 

2. Kwota, o której mowa w  ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, a w szczególności: 
- cenę aparatury, 

- koszty dostawy, w tym załadunku i rozładunku, 
- koszty ubezpieczenia aparatury w Polsce i poza jej granicami, do czasu przekazania 

Zamawiającemu, 
- koszty instalacji i uruchomienia, 
- koszty instruktażu  pracowników Zamawiającego, 
- cenę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia instruktażu, 
- koszty przeglądów i konserwacji aparatury w okresie gwarancji, 
- koszty cła, odprawy celnej, podatku od towarów i usług, 
- inne opłaty, np.: opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej itp., 
- koszty zakupu licencji oprogramowania. 

§ 4 Warunki płatności 
1. Płatność zostanie dokonana po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag, o 

którym mowa w § 1 ust. 5, przelewem, w terminie … dni (min. 60 dni) od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. 

2. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 
5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B. Na fakturze 
należy podać numer niniejszej umowy. 

3. Za datę  zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 Gwarancja i reklamacje 
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonej aparatury i zapewnia, że aparatura  

stanowiąca przedmiot umowy jest nowa, posiada wymagane certyfikaty, została wprowadzona do 
obrotu i do używania i uruchomiona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparaturą następujące dokumenty w języku 
polskim: 

a) kartę gwarancyjną, 



 

b) instrukcję obsługi, 
c) instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji poszczególnych elementów aparatury, 
d) paszport aparatury, 
e) wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych na terenie Polski, 
f) listę dostawców części zamiennych. 
3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia 

podpisania protokołu odbioru aparatury. 
4. Przeglądy gwarancyjne i konserwacje aparatury zgodne z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi 

dokonywane będą przez Wykonawcę, w terminach uzgodnionych z użytkownikiem aparatury u 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca opracuje Harmonogram przeglądów i dostarczy do kierownika Działu Gospodarki 
Aparaturowej Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uruchomienia aparatury. 

6. Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z Harmonogramem przeglądów 
odpowiada Wykonawca. 

7. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy  
na okres … miesięcy (min. 24 miesiące) od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 
§1 ust.5. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek  
i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury i których przyczyną są wady tkwiące  
w aparaturze. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad aparatury w terminie 10 dni od dnia ich 
zgłoszenia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 20 dni od dnia zgłoszenia. 

10. W przypadku przekroczenia czasu naprawy aparatury Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

11. Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie wpis do paszportu aparatury i karta 
pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

12. Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 
dokumentu potwierdzającego dopuszczenie aparatury do eksploatacji klinicznej. 

13. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania 
aparatury. 

14. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o 
przeprowadzenie ekspertyzy przez wybranego przez siebie eksperta. 

15. Jeżeli reklamacja Zamawiającego w ocenie eksperta uznana będzie za uzasadnioną, Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy i bezpłatnie usunie 
usterkę lub  wadę aparatury  bądź  wymieni aparaturę na nową. 

16. O każdym wypadku wadliwej pracy aparatury Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie 
za pośrednictwem faksu na nr tel.: ………………….. lub e-mail ……………………., lub bezpośrednio 
inżyniera serwisu nr tel.: ………………………... 

17. Do zgłaszania Wykonawcy wadliwej pracy aparatury Zamawiający upoważnia Pracowników Działu 
Gospodarki Aparaturowej. 

18. W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie 
gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej części aparatury na nową lub  
wymiany aparatury na nową. 

§ 6 Kary umowne 
1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie określonym w § 2 

ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% kwoty  
brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy dzień opóźnienia.  

2. Kara w takiej samej wysokości przysługuje Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia w 
przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie określonym w § 5 ust. 9, 



 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 lub 3, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto o której mowa 
w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze, niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności za dostarczony aparat, na 
podstawie noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy. 

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

§ 7  Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy odpowiednie 

oświadczenie na piśmie; 
2) w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy więcej niż 10 dni w 

stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1. 
3) w przypadku nie działania aparatury spowodowanego jej wadą w okresie gwarancji przez okres 

dłuższy niż 30 dni. 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pod rygorem nieważności powinno być dokonane 

w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od 
umowy. 

§ 8 Zmiany treści umowy 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:  
- numeru katalogowego aparatury przy zachowaniu jego parametrów; 
- nazwy aparatury przy zachowaniu jej parametrów;  
- w sytuacji zastąpienia aparatury odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub 

wstrzymania produkcji, wycofania aparatury z obrotu lub wstrzymania dystrybucji, z 
zastrzeżeniem, ze odpowiednik będzie posiadał parametry nie gorsze niż określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne  
 dla Zamawiającego. 

3.  Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 3, 
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. 

4. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości opakowania 
przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny określonej w 
umowie. 

5. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w ust. 3 – 4 dokonywana jest na podstawie aneksu do 
umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia wniosku. 

6. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn 
określonych w ust. 3 - 5, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej 
części. 



 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości 
ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa 
przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

§ 9 Cesja i poufność 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby  

trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, 
wskutek której dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym 
do zarządzania i administrowania wierzytelnością Wykonawcy. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania 

w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek danych o transakcjach  stron, jak również: 
a) informacji dotyczących, podejmowania przez każdą ze stron czynności w toku realizacji niniejszej 

umowy, 
b) informacji zastrzeżonych jako tajemnice stron w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia  1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
c) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  umowy, 

bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania-  o ile informacje nie są 
powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów 
prawa. 

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt  zawarcia umowy ani jej treść w zakresie 
określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa 
-  członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów 
nadzoru, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań 
wynikających z innej ustawy 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą 
stronę w celu prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich 
przeciwko interesom drugiej strony. 

7. Warunki przetwarzania danych osobowych pacjentów Zamawiającego określone zostaną w 
odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, 
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w 
zakresie lub w celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej 
zgody Zamawiającego.. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne z  
postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz zobowiązać je do ich 
stosowania, a także do zachowania w tajemnicy. 

10. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  
Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu . 

11. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek 
ujawnienia informacji poufnej. 

§ 10 Obowiązek informacyjny 
1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy, jego pracowników 

lub zleceniodawców, w tym podwykonawców jest Wykonawca, a osób działających w imieniu 
Zamawiającego, jego pracowników lub zleceniobiorców – Zamawiający. 



 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego - adres e-mail: iod@coi.pl, u 
Wykonawcy – adres e-mail: ………………….... . 

3.  Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (RODO) oraz ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

4. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany posiadać prawo do powierzenia 
przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej umowy – przez cały okres jej realizacji oraz 
przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy. 

5. Wykonawca i Zamawiający przetwarzać będą powierzone im do przetwarzania dane osobowe 
wyłącznie w związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – uzasadniony interes Zamawiającego lub 
uzasadniony interes Wykonawcy. 

7. Powierzone przez Administratora dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom 
poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub 
została na to wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą . 

8. Każdy administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych powierzonych Danych Osobowych przed ich utratą, udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz nieuprawnionym zbieraniem, 
udostępnianiem, usuwaniem, zmianą, utrwaleniem, przechowywaniem lub opracowywaniem. 

9. Każdy Administrator jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazał na 
potrzeby wykonywania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, o ile jest to 
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa praz o prawie do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

10. Powierzone do przetwarzania przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 

§11 Siła wyższa 
1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań 
umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas 
trwania jej skutków. 

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne i niezależne od stron umowy.  

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą stronę w 
formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności „siły wyższej”. 

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się  
z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, strony umowy mogą rozwiązać 
umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i 
końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez strony umowy. 

§ 12 Postanowienia końcowe 
1. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

mailto:iod@coi.pl


 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu  sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o wyrobach 
medycznych. 

5. Do nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego wyznaczeni są pracownicy Działu 
Gospodarki Aparaturowej tel.: 22 546 31 48, e-mail: bartlomiej.starzec@coi.pl, natomiast ze 
strony Wykonawcy - tel.: 22 349 60 21, e-mail ………………………….   

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

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 
 
Załączniki: 
1.Załacznik nr 1 – oferta Wykonawcy; 
2.Załacznik nr 2 – wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ..../2018 

Wzór Protokołu  odbioru aparatury 

    

Warszawa, dnia …………… 

1. Zamawiający:  

 Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w       

       Warszawie, adres: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B 

w imieniu którego odbioru dokonuje: 

………………………………………………………., 

2. Wykonawca: 

…………………………………………., 

W imieniu którego Protokół odbioru podpisuje: 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Zamawiający niniejszym potwierdza dostawę, instalację oraz uruchomienie odbiór od 

Wykonawcy:  

aparatury zgodniej z umową nr ……………/…… :  

L.p. Nazwa Typ Nr fabryczny Ilość 

1     

 

  



 

4. Zamawiający potwierdza uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją 

wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeprowadzenie instruktażu dla 

pracowników Zamawiającego. 

5. Zamawiający potwierdza, że otrzymał: 

a) kartę gwarancyjną, 
       b)  instrukcję obsługi, 

       c)  instrukcję konserwacji, mycia, sterylizacji poszczególnych elementów aparatury, 

d) paszport aparatury, 
e) wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych na terenie Polski, 
f) listę dostawców części zamiennych. 
g)  kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot dostawy do obrotu  

i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do ich wydawania (deklarację 
zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię dla każdego urządzenia 
wymienionego w pkt. 1. 

6. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że  aparatura wymieniona w pkt.1 niniejszego protokołu 

zostaje/nie zostaje* przyjęte bez zastrzeżeń. 

7. W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 3- 5  Zamawiającemu przysługuje prawo do 

nie podpisania niniejszego protokołu. 

8. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 3 - 5 niniejszego protokołu 

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

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

 

 

 

          WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

 

*/ niepotrzebne skreślić 
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