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Wykonawca: 

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

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.: " Dostawa urządzeń do mycia i dezynfekcji dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Warszawie” prowadzonego przez Centrum Onkologii - Instytut w 
Warszawie, oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdz. IX SIWZ dla postępowania nr PN-4/19/DW.  
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………………………………….. 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w Rozdz. IX SIWZ do postępowania PN-4/19/DW, polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………..………………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ……………………………………………………..……… 

(podpis) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

       ……………………………………………………….. 

(podpis) 
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Wykonawca: 

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

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Dostawa urządzeń 
do mycia i dezynfekcji dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Warszawie” prowadzonego przez Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie, oświadczam, 
co następuje; 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp  . 

 

 

 

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

 

       ……………………………………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 
1 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 

 

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

 

       ……………………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

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

 

       ……………………………………………………………. 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………..….…… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  
 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

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

       ………………………………………………………………….. 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

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

 

 

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

 

       ………………………………………………………………. 

(podpis) 
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Pakiet nr 1 
 
1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  / SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Przedmiot zamówienia:  
MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA Z PULSACYJNYM PŁUKANIEM KANAŁÓW WEWNĘTRZNYCH 
Ilość sztuk: 1 szt. 
Dla: Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych,  Centralna Sterylizatornia 
OPK: 622 
                                         

 
 
Lp. 

 
PARAMETR 

 

Wymagany warunek, parametry 
(spełnienie wymagań) TAK/NIE 

Wartość oferowana 
podać/opisać 
Potwierdzenie 

spełnienia wymogu 

1. Producent Podać  
2. Nazwa / Typ  Podać  
3. Rok produkcji, nie wcześniej niż 2018 Podać  
4. 

Myjnia ultradźwiękowa z pulsacyjnym płukaniem kanałów wewnętrznych 
przeznaczona do mycia narzędzi kanałowych oraz instrumentów chirurgicznych TAK 

 

5. Sterownik mikroprocesorowy z panelem sterującym z dwurzędowym 
wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą 

TAK  

6. Wyświetlanie informacji o temperaturze, czasie do zakończenia procesu oraz 
aktualnej godzinie i błędach w języku polskim 

TAK  

7. Komora, pokrywa ze stali kwasoodpornej  
 

TAK  

8. Siłownik pneumatyczny ułatwiający podnoszenie pokrywy 
 

TAK  
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9. Możliwość mycia do 12 instrumentów o średnicy zewn. Od 1 mm do 18 mm 
podłączanych poprzez system szybko złączek w koszu załadowczym (maks. 2 tace 
DIN 1/1) 

TAK, podać  

10. Wymiary zewnętrzne maksymalne: 760x560x398 mm (Dł. x S x W) TAK, podać  

11. Pojemność komory: maksymalnie 43 litry TAK, podać  

12. Automatyczna kontrola czasu mycia zakres co najmniej od  3 do 25 min. 
 

TAK, podać zakres  

13. Elektroniczny termostat z możliwością nastawienia temperatury z zakres od 16°C 
do 54°C±10% 

 
TAK, podać zakres 

 

14. Zabezpieczenie układu generatorów fal dźwiękowych TAK  

15. Czujnik niskiego poziomu roztworu w komorze 
 

TAK  

16. Czujnik otwarcia komory- wyłącza ultradźwięki w przypadku otwarcia pokrywy 
komory podczas procesu 

TAK  

17. Manualny zawór spustowy oraz pompa wspomagająca opróżnianie komory TAK  

18. Myjnia wyposażona w drukarkę. TAK  

19. Zasilanie 220-250 VAC,50Hz 
 

TAK, podać  

20. 
Zapotrzebowanie na energię podczas pracy  

Podać  

21.  Maksymalne natężenie dźwięku podczas pracy do 59 DB 
 

TAK, podać  

POZOSTAŁE WARUNKI 
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22. Okres gwarancji min. 36 miesięcy obejmujący wykonanie przeglądów okresowych 
(jeden na  rok lub częściej wg. zaleceń producenta) w czasie jej trwania.  

TAK, podać  

23. Czy producent wymaga wykonywania przeglądów technicznych okresowych  
 

Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury zalecaną 
przez producenta  
 
Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu 
i konserwacji - jeśli dotyczy 
 
Wymiana części eksploatacyjnych  w trakcie przeglądu jest wliczona w cenę 
zakupu 
 

TAK/NIE 

Podać: 

 

Dotyczy/nie dotyczy 

 

TAK 

 

 

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

TAK  

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

TAK  

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

TAK  

27. Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do 
eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin 
kolejnego przeglądu. 

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

TAK  

29. 

Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa)  max. 2 
dni robocze  w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w 
terminie max.  5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części 
zamiennych z zagranicy w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia. 

 
TAK 

 

30. 

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  

31. 

W przypadku naprawy przekraczającej czas 7 dni roboczych Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach 
takich samych bądź lepszych z użytkowanym. 
W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych 
zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. 

TAK  

32. 
W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego 
samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na 
fabrycznie nowy. 

TAK  
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33. 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  

34. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 
10 (dziesięciu) lat. 

TAK  

35. Serwis gwarancyjny TAK  

36. Instrukcja obsługi w języku polskim 
 

TAK  

37. Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny 
koszt w zakresie obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 15 osób) 
udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. 

TAK  

38. Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz 
organizatora wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury. 
 

TAK  

39. 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 

TAK  
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· Data zakupu 
· Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji 
· Aparat znajduje się w dyspozycji działu 

3. Spis dokumentacji technicznej dostarczonej wraz z urządzeniem (karta 
gwarancyjna, instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej, instrukcja 
serwisowa, instrukcja mycia/sterylizacji, harmonogram przeglądów) 
4. Wyposażenie i spis części zamiennych będzie dostarczony wraz ze sprzętem 

40. Deklaracja Zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej, Wpis lub 
Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych oraz oznakowanie CE. 

TAK   

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

TAK  

42. Oferta zawiera koszt: transportu, instalacji, uruchomienia i szkolenia. TAK  
 

 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
 
2. Formularz cenowy 
 
L.p. Przedmiot zamówienia J.m./szt. 

 
Ilość  Cena jedn. netto 

PLN   
 Wartość netto 

PLN  Vat %  Wartość 
VAT PLN 

Wartość brutto 
PLN 

 
 
 
 

1 

MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA Z 
PULSACYJNYM PŁUKANIEM 
KANAŁÓW WEWNĘTRZNYCH 
Producent: 
………………………………….. 
Nazwa/typ: 
………………………………….. 
Nr katalogowy: 

 
 
 
 

Szt. 

 
 
 
 

1 
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………………………………….. 

 
 
Oświadczenie Wykonawcy: 
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego 
wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez 
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 
 

 
 
 
 
 
 
 

.................................. dnia ....................        …………………………………………………………….. 
(miejscowość)                                     (pieczęć firmowa oraz podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Pakiet nr 2 
 

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  / SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Przedmiot zamówienia:  
PRZENOŚNE URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA 
Ilość sztuk: 1 szt. 
Dla: Dział Higieny Szpitalnej – Stacja Łóżek 
OPK: 621  
                                         

 
 
Lp. 

 
PARAMETR 

 

Wymagany parametr (spełnienie 
wymagań) TAK/NIE 

Parametry –
potwierdzenie 

spełnienia wymogów 

1. Producent Podać  
2. Nazwa / Typ  Podać  
3. Rok produkcji, nie wcześniej niż 2018 TAK, podać  
4.  Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania 

(dekontaminacji) TAK  

5.  Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone 
przez producenta. 

TAK  

6.  Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz TAK, podać  
7.  Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego 

pomieszczenia w zakresie od 10 do 2000m3 
TAK, podać zakres  

8.  Waga maksymalnie do 10 kg. TAK, podać  
9.  Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego. TAK  
10.  Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % oraz 12 % nadtlenku wodoru + 

kationach srebra. 
TAK  

11.  Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w max. 1,5l butelkach . TAK, podać   
12.  Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów. TAK, podać  
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13.  Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. TAK  

14. Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM TAK, podać  
 
15.  Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s  

TAK, podać 
 

16.  Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie. TAK  
17.  Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka. TAK  

18.  Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona 
badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014). 

TAK  

19.  Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi. TAK  
20.  Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB. TAK  

21.  Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji. TAK  

22.  Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu. TAK  
23.  Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji 

klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych. 
TAK  

Pozostałe warunki 
 
24. Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący  wykonanie co najmniej  4 (czterech) 

przeglądów okresowych (dwa na rok lub częściej wg. zaleceń producenta) w czasie jej 
trwania. 

 
 

TAK, podać okres gwarancji 

 

25. Wykonawca opracuje Harmonogram przeglądów i dostarczy do kierownika Działu 
Gospodarki Aparaturowej Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
uruchomienia aparatury. 
 
Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania 
gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z 
Użytkownikiem. 
 
 

TAK 

 

 

TAK 
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Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury:  
· zalecaną przez producenta (podać czy producent zaleca wykonanie przeglądu czy 

nie) 
 

· wymaganą przez producenta (podać czy producent wymaga wykonania przeglądu 
czy nie) 

 
Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich 
czynności. 
 
Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu 
i konserwacji - jeśli dotyczy 
Okres gwarancji kończy się przeglądem  i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym 
Wykonawca określi stan techniczny sprzętu 

TAK/NIE 

 

 

TAK/NIE 

 

 

TAK, podać 

 

Dotyczy/nie dotyczy 

26. Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do 
eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego 
przeglądu. 

TAK  

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

TAK  

28. 

Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa)  max. 2 dni 
robocze  w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie 
max.   5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z 
zagranicy w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia. 

TAK  
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29. 

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  

30. 

W przypadku naprawy przekraczającej czas 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach takich samych bądź 
lepszych z użytkowanym. 
W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych Zamawiający 
ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy. 

TAK  

31. 
W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego 
samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na 
fabrycznie nowy. 

TAK  

32. 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  

33. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 10 
(dziesięciu) lat. 

TAK  

34. Serwis gwarancyjny TAK  

35. Instrukcja obsługi w języku polskim. TAK  
36. Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny koszt w 

zakresie obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 10 osób) udokumentowany 
zostanie stosownym zaświadczeniem. 

TAK  

37. Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz 
organizatora wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury. 

TAK  
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38. 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 (karta gwarancyjna, 
instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej, instrukcja serwisowa, 
instrukcja mycia/sterylizacji, harmonogram przeglądów) 
4. Wyposażenie i spis części zamiennych będzie dostarczony wraz ze sprzętem 
 

TAK  

39. Deklaracja Zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej, Wpis lub 
Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych oraz oznakowanie CE. 

TAK   

40. Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia 
posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez  Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

TAK  

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

TAK  
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42. Oferta zawiera koszt transportu, instalacji, uruchomienia i szkolenia. TAK  
 

 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
2. Formularz cenowy 
 
L.p. Przedmiot zamówienia J.m. 

 
Ilość  Cena jedn. netto za 

1 szt. / litr PLN   
 Wartość netto 

PLN  Vat %  Wartość VAT 
PLN 

Wartość 
brutto PLN 

 
 
 
 

1 

PRZENOŚNE URZĄDZENIE DO 
DEZYNFEKCJI METODĄ 
ZAMGŁAWIANIA 
Producent: 
………………………………….. 
Nazwa/typ: 
………………………………….. 
Nr katalogowy: 
………………………………….. 

 
 
 
 

Szt. 

 
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Kompatybilny i kompletny środek 
dezynfekcyjny dedykowany do 
oferowanego urządzenia 
Producent: 
………………………………….. 
Nr katalogowy: 
………………………………….. 
Pojemność op. jedn.  …….    

 
 litr 

 
120 

     

Razem wartość:     
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Oświadczenie Wykonawcy: 
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego 
wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez 
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................. dnia ....................        …………………………………………………………….. 
(miejscowość)                                     (pieczęć firmowa oraz podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Pakiet nr 3 
 
1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  / SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Przedmiot zamówienia:  
PŁUCZKO-DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW 
Ilość sztuk: 3 szt.  
Dla: Klinika Nowotworów Układu Moczowego (1 szt.), Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej (2 szt.) 
                                     

 
 
Lp. 

 
PARAMETR 

 

Wymagany warunek, parametry 
(spełnienie wymagań) TAK/NIE 

Wartość oferowana 
podać/opisać 
Potwierdzenie 

spełnienia wymogu 
1. Producent Podać  
2. Nazwa / Typ  Podać  
3. Rok produkcji, nie wcześniej niż 2018 Podać  
4. Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów TAK  

5. Pojemność załadunkowa: 3 kaczki lub 1 kaczka + 1 basen TAK, podać  

6. Materiał wykonania komory myjącej stal nierdzewna, Pojemność komory 
minimalna 69 litrów ±10%;  

TAK 
 

7. Poziom hałasu: do 50 db TAK-podać  
8. Wymiary zewnętrzne: szer. 590mm±10% x gł. 660mm±10% x wys.1000mm ±10% TAK-podać  
 
9. Załadunek od góry; wersja myjni wolnostojąca; 

 
TAK 

 

10.  Automatyczne suszenie i chłodzenie po otwarciu pokrywy TAK  
11. Średnica rury odpływowej od 90mm do 110mm TAK-podać  
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12. Otwieranie/zamykanie automatyczne za pomocą przycisków nożnych. TAK  

13. Automatyczne opróżnianie basenu i start programu mycia i dezynfekcji TAK  

14. Myjnia jest wyposażona w kosz załadowczy na 1 basen i 1 kaczka lub 3 kaczki;  
oraz w zestaw startowy 12 sztuk basenów z pokrywą plus kosz załadowczy na 
minimum 2 baseny;  
12 sztuk kaczek  o pojemność minimalnej: 1l,  
12 sztuk butli + kosz załadowczy na minimum 4 sztuki butli lub kaczek  
1 sztuka uchwytu wielofunkcyjnego;  

TAK  

15. 
Cykle: standardowy, intensywny, sporobójczy 

TAK 
 

 

16. Zasilanie 230V/50Hz 1N+PE,16A lub 400V/50Hz 3N+PE,10A TAK-podać  

17. Moc całkowita  [W] TAK-podać 
 

 

18. Wykonawca dostarczy razem urządzeniem lokalną rozdzielnie elektryczną 
wyposażoną w gniazdo elektryczne odpowiednie do wtyczki zainstalowanej w 
oferowanej myjni. Dodatkowo Rozdzielnia musi być wyposażona w zabezpieczenie 
różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania „30mA” oraz wyłącznik nadprądowy o 
charakterystyce typu „C” prąd zadziałania zabezpieczenia zgodny z zaleceniem 
producenta urządzenia. 

TAK  

19. Podłączenie wody zimnej:  zawór odcinający na punkt zasilający udostępniony 
przez zamawiającego + 2 sztuki węża zasilającego o przekroju wymaganym przez 
producenta myjni, minimalna długość węża 1m; Zamawiający dobiera długość 
węża pomiędzy punktem zasilania do zestawu filtrującego, od zestawu filtrującego 
do myjni; 

TAK  

20. Wykonawca umowy dostarczy razem z urządzeniem: 2 stopniowy zestaw 
korpusów filtrów 10” na wodę zimną. Temp. pracy - 2-42°C, Ciśnienie robocze, 
min 5 bar; wyposażone w manometry do pomiaru ciśnienia na wejściu filtra i na 

TAK  
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wyjściu filtra. Filtr ma posiadać zainstalowane obustronnie zawory odcinające o 
średnicy wymaganej przez producenta myjni; Konstrukcja filtra oparta na stalowej 
ramie pozwalająca na stabilne ustawienie zestawu i doprowadzenie wody do 
niego, z możliwością przytwierdzenia zestawu do ściany dzięki odpowiednim 
otworom w ramie nośnej. Razem z korpusem filtrów Wykonawca dostarczy 
zestaw wkładów filtrujących: 4 sztuki wkładów filtrujących o stopniu filtracji 10 
mikronów; 1 wkład z kryształkami silicofosfatu koloru błękitnego/zielonego, 
zapobiegający osadzaniu się kamienia i rdzy wewnątrz urządzeń i instalacjach 
wodno-kanalizacyjnych. 

21. Podłączenie wody gorącej: zawór odcinający na punkt zasilający udostępniony 
przez Zamawiającego + 2 sztuki węża zasilającego o przekroju wymaganym przez 
producenta myjni, minimalna długość węża 1m; Zamawiający dobiera długość 
węża pomiędzy punktem zasilania do zestawu filtrującego, od zestawu filtrującego 
do myjni. 

TAK  

22. Wykonawca umowy dostarczy razem urządzeniem: 1 stopniowy zestaw korpusów 
filtrów 10” na wodę gorącą; temperatura pracy od 2 do 93 stopni Celsjusza; 
Ciśnienie pracy - 8,6 bar; wyposażone w manometry do pomiaru ciśnienia na 
wejściu filtra i na wyjściu filtra. Filtr ma posiadać zainstalowany obustronnie 
zawory odcinające o średnicy wymaganej przez producenta myjni. Razem z 
korpusem filtra Wykonawca dostarczy zestaw wkładów filtrujących: 4 sztuki 
wkładów piankowych 5 mikronów na wodę gorącą. 

TAK  

23. Podłączenie wody demineralizowanej lub destylowanej. Wykonawca umowy 
dostarczy wąż łączący o długości minimalnej 1m, łączący punkt zasilający z myjką.    

TAK  

Pozostałe warunki 
 
24. Okres gwarancji min. 24 miesiące obejmujący  wykonanie co najmniej dwóch 

przeglądów okresowych (jeden na  rok lub częściej wg. zaleceń producenta) w 
czasie jej trwania.  

TAK, podać  
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25.  
 
 
Czy producent wymaga wykonywania przeglądów technicznych okresowych  

 
 
Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury zalecaną 
przez producenta  
 
Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu 
i konserwacji - jeśli dotyczy 
 
Wymiana części eksploatacyjnych  w trakcie przeglądu jest wliczona w cenę 
zakupu 
 

 

 

TAK/NIE 

 

TAK, podać 

 

Dotyczy/nie dotyczy 

 

TAK 

 

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

TAK  

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

TAK  

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

TAK  

29. Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do 
eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin 
kolejnego przeglądu. 

TAK  

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

TAK  



Załącznik nr 3.3 do SIWZ- Pakiet nr 3, PN-4/19/DW 

 

Strona 5 z 8 

31. 

Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) 2 dni 
robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni 
roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 
w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia. 

TAK  

32. 

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  

33. 

W przypadku naprawy przekraczającej czas 7 dni roboczych Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach 
takich samych bądź lepszych z użytkowanym. 
W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych 
zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. 

TAK  

33. 
W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego 
samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na 
fabrycznie nowy. 

TAK  

34. 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  

35. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 
10 (dziesięciu) lat 

TAK  

36. Serwis gwarancyjny TAK  

37. Instrukcja obsługi w języku polskim 
 

TAK  
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38. Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego na własny 
koszt w zakresie obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (min. 10 osób) 
udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. 

TAK  

39. Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz 
organizatora wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury. 

TAK  

39. 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 (karta 
gwarancyjna, instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej, instrukcja 
serwisowa, instrukcja mycia/sterylizacji, harmonogram przeglądów) 
4. Wyposażenie i spis części zamiennych będzie dostarczony wraz ze sprzętem 

TAK  

40. Deklaracja Zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej, Wpis lub 
Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych oraz oznakowanie CE. 

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

TAK  

42. Oferta zawiera koszt: transportu, instalacji i uruchomienia, szkolenia TAK  
 

 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
2. Formularz cenowy 
 
 
L.p. Przedmiot zamówienia J.m. 

 
Ilość  Cena jedn. netto 

PLN   
 Wartość netto 

PLN  Vat %  Wartość VAT 
PLN 

Wartość 
brutto PLN 

 
 
 
 

1 

PŁUCZKO-DEZYNFEKTOR DO 
KACZEK I BASENÓW  
 
Producent: 
………………………………….. 
Nazwa/typ: 
………………………………….. 
Nr katalogowy: 
………………………………….. 

 
 
 
 

Szt. 

 
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 
Kompatybilny i kompletny płyn 
dezynfekujący do oferowanego 
urządzenia. 
Producent: 
………………………………….. 
Nr katalogowy: 
………………………………….. 
Pojemność op.  ……… 

 
litr 

 
45 
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Razem wartość:     

 
Oświadczenie Wykonawcy: 
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego 
wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez 
żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

 
 
 
 
 
 
 

.................................. dnia ....................        …………………………………………………………….. 
(miejscowość)                                     (pieczęć firmowa oraz podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Wykonawca: 

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

 
 

         
 

WYKAZ DOSTAW 
 

wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane,(zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – określonymi w SIWZ) 
 
 Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 
 
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 
 
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 
 
Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1b pkt. 3  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 
lat – lub realizuje następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia: 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

(Odbiorcy) 

Przedmiot 
dostawy 

Wartość dostawy 
Brutto w okresie 
ostatnich 3-ch lat 
przed upływem 

terminu składania 
ofert 

Terminy 
realizacji 
dostawy 

Referencje 
strona ……. 

oferty 

 
 
 
 

    

     

 
 
 
 
..................................., dnia .........................2019 r. 
  
                                                                                 ........................................................... 

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

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

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do mycia i dezynfekcji dla Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, nr sprawy PN-4/19/DW. 

 
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 (protokół 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 
złożyli 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 składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub  pieczątka wraz z 
podpisem 
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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 składania 
oświadczeń  w imieniu Wykonawcy  lub  pieczątka wraz z 
podpisem 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do mycia i dezynfekcji dla Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie,  
nr sprawy PN-4/19/DW. 
 

I. OFERTĘ SKŁADA: 

Nazwa Wykonawcy 
 

wpisany do: 
 

 

· Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………...…………….. pod nr KRS ..................... 

· lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 
................................................................. 

NIP  

REGON  

Adres:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 
Mały/średni przedsiębiorca : TAK/NIE* (*niepotrzebne skreślić) 

II. OFERTA WYKONAWCY 

My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 
 
Oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej: SIWZ) wykonanie całego przedmiotu zamówienia na dostawę w zakresie:  
 

I. Pakiet nr 1 - Myjnia ultradźwiękowa z pulsacyjnym płukaniem kanałów wewnętrznych 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z siwz za cenę:  
........................... PLN netto (słownie złotych netto: ……….....................) 
……………………….. PLN wartość VAT (słownie złotych wartość VAT: ……………………………..) 
........................... PLN brutto (słownie złotych brutto: …………………………..............) 
 
2. Oferujemy okres gwarancji : ...... miesięcy (minimum 36 miesięcy) od daty  uruchomienia i 

oddania urządzenia do eksploatacji. 
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3. Oferujemy termin dostawy do ……. tygodni (maksymalnie do 8 tygodni) od daty zawarcia 
umowy 
3.1 Instalacja i uruchomienie urządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 

później niż 3 dni od dnia dostawy urządzenia. 
 

3.2 Szkolenia instruktażowe personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 5 dni od dnia instalacji i 
uruchomienia urządzenia. 

 
II. Pakiet nr 2 - Urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją z dostawą środka dezynfekcyjnego 

 
1. Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z siwz za cenę:  

 
........................... PLN netto (słownie złotych netto: ………............................................) 
……………………….. PLN wartość VAT (słownie złotych wartość VAT: ……………………………..) 
........................... PLN brutto (słownie złotych brutto: …………………….............................)       
 
w tym: 
1.1 Cena  zakupu urządzenia wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i oddaniem do 
eksploatacji oraz szkoleniem instruktażowym: 

............................PLN (wartość netto);  

………………………….. PLN (wartość VAT) 

............................PLN (wartość brutto) 

1.2 Cena zakupu środka dezynfekcyjnego wraz z dostawą: 

............................PLN(wartość netto) 

…………………………. PLN (wartość VAT) 

............................PLN (wartość brutto) 

 
2. Oferujemy okres gwarancji : ...... miesięcy (minimum 24 miesiące) od daty  uruchomienia i 

oddania urządzenia do eksploatacji. 

3. Oferujemy termin dostawy do ……. tygodni (maksymalnie do 6 tygodni) od daty zawarcia 
umowy 
3.1 Instalacja i uruchomienie urządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 

później niż 3 dni od dnia dostawy urządzenia. 
 

3.2 Szkolenia instruktażowe personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 5 dni od dnia instalacji i 
uruchomienia urządzenia. 
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III. Pakiet nr 3 - Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów wraz z dostawą płynów 
dezynfekujących. 

 
1. Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z siwz za cenę:  

 
........................... PLN netto (słownie złotych netto: ………............................................) 
……………………….. PLN wartość VAT (słownie złotych wartość VAT: ……………………………..) 
........................... PLN brutto (słownie złotych brutto: …………………...............................)       
 
w tym: 
1.1 Cena  zakupu urządzenia wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i oddaniem do 
eksploatacji oraz szkoleniem instruktażowym: 

............................PLN (wartość netto);  

………………………….. PLN (wartość VAT) 

............................PLN (wartość brutto) 

1.2 Cena zakupu płynów dezynfekujących wraz z dostawą: 

............................PLN(wartość netto) 

…………………………. PLN (wartość VAT) 

............................PLN (wartość brutto) 

 
2. Oferujemy okres gwarancji : ...... miesięcy (minimum 24 miesiące) od daty  uruchomienia i 

oddania urządzenia do eksploatacji. 

3. Oferujemy termin dostawy do ……. tygodni (maksymalnie do 6 tygodni) od daty zawarcia 
umowy 
3.1 Instalacja i uruchomienie urządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie 

później niż 3 dni od dnia dostawy urządzenia. 
 

3.2 Szkolenia instruktażowe personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 5 dni od dnia instalacji i 
uruchomienia urządzenia. 

 
 

III. Oświadczenia 
 

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 oferowane przez nas urządzenie jest zgodne z przedmiotem zamówienia 
szczegółowo opisanym w SIWZ, dostawę wykonamy z należytą starannością, zgodnie z 
przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.  

3. Podane w Ofercie ceny obejmują pełny przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i 
warunkami określonymi w SIWZ  a także uwzględniają wszystkie składniki związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny. 
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4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie  
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oferujemy termin płatności 60 dni, od dnia podpisania protokołu uruchomienia i oddania 
aparatu do eksploatacji oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  

7. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia 
podwykonawcom (jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom):  

1) ………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………..………..………… tel. 

........................... faks:…………………….. e-mail: …………………………………………………………………….. 
 

9. Informacje zawarte na stronach ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. * 
 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu2) 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

10. Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

11. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1/............................................................ 

2/......................................................... 

../ ....................................................... 
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…………………………..                ………………………………………… 
Miejscowość i data Czytelny podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
lub  pieczątka wraz z podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ, PN-4/19/DW 

 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

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

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

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: 02- 
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, 
adres : 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-
80-57, Regon 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa:  

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

a 

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

wpisaną do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o kapitale 
zakładowym ………….. * 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „……………………………….…..”, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  NIP 
....................., Regon ...............................................................................................................*,  
 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu, którego działa: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego nr PN-4/19/DW na 
dostawę urządzeń do mycia i dezynfekcji dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Warszawie, pakiet nr 1-3, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z 
późn. zm. ), 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego urządzenia ……………….. wraz z wyposażeniem, określonego w pakiecie nr 
…………., 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;  
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1) sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury  w: Dział Higieny 
Szpitalnej – Stacja Łóżek/Klinika* ........................................,w Warszawie przy ul. 
Roentgena 5. 

2) dostawa płynów/ środków dezynfekcyjnych zwanych dalej „towarem”, których 
rodzaj, ilość, ceny jednostkowe oraz łączną wartość brutto określa załącznik nr 1 
do niniejszej umowy (dotyczy pakietu nr 2,3)* 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, przeprowadzi 
instruktaż pracowników jednostki/komórki Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, pkt. 
1, w miejscu uruchomienia aparatury, w zakresie używania aparatury stanowiącej 
przedmiot umowy. Szkoleniem objęty będzie personel medyczny i techniczny w zakresie 
obsługi aparatury. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną 
zaświadczeniem podpisanym przez uczestników szkolenia i ich organizatora.  

4. Wykonawca zapewnia, że aparatura stanowiąca przedmiot umowy, o którym mowa w 
ust.2 pkt. 1, została wyprodukowana w ……… roku, jest fabrycznie nowa, wolna od wad 
fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich. 

5. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 2 
pkt. 2  jest dobrej jakości, dopuszczony został do obrotu i do używania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

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

 
§ 2 Termin wykonania umowy 

 
1. Strony uzgadniają  następujące terminy wykonania umowy: 

1) dostawy aparatury nie później niż do ………… tygodni do dnia zawarcia niniejszej 
umowy 

2) instalacja, uruchomienie, i oddanie do eksploatacji aparatury do 3 dni od daty 
dostawy aparatury; 

3) szkolenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż w ciągu 5 dni od 
daty oddania aparatury do eksploatacji 

4) dostawy płynów/środków dezynfekcyjnych nie później niż do …………… (dotyczy 
pakietu nr 2,3)* 

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy dostawy, instalacji, 
uruchomienia aparatury stanowiącej przedmiot umowy oraz przeprowadzenia 
instruktażu pracowników  Zamawiającego.  

3.  Towar, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 2 dostarczony będzie Zamawiającemu 
jednorazowo. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy 
towaru.  

4. W przypadku nie dostarczenia aparatury/i 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. 
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§ 3 Cena przedmiotu umowy 

 
1. Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu  umowy na kwotę brutto w wysokości 

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

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

- cenę aparatury, 
- cenę płynów/środków dezynfekcyjnych (dotyczy pakietu nr 2,3)* 
- 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., 

 
§ 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 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 
15 B. 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. 
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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 ……( min. 24/36*) miesięcy 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 5 dni 
roboczych od dnia  ich zgłoszenia, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a w 
przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 10 
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: 
- Kierownika Działu/Kliniki ………… lub osobę przez niego upoważnioną 
- Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej lub osobę przez niego upoważnioną. 

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 
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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 1 lub 2, 
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 
towar, 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 trwania 

gwarancji łącznie 3 % jej trwania. 

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;  
- sposobu konfekcjonowania towaru, 
- 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. 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. 
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§ 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. 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.. 

8. 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. 

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

10. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną 
Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej. 
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§ 10 Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny  

Wykonawca zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego lub jego realizacji. 
 

( dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą)* 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii - Instytut im. 
Marii Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa; 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii 
Skłodowskiej - Curie, adres email: iod@coi.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi w zakresie wsparcia 
informatycznego (na podstawie zawartych umów powierzenia); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy;  

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

mailto:iod@coi.pl;
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych ; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 

 
 

§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. 

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 nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, 
ustawy o wyrobach medycznych. 
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5. Do nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego wyznaczony jest Kierownik 
Działu Gospodarki Aparaturowej lub osoba przez niego upoważniona,  
- natomiast ze strony Wykonawcy - ……………………............,tel.:……………………………………....,  
e-mail …………………………..…………  

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

Załączniki: 
1.Załacznik nr 1 – oferta Wykonawcy (Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy) –

pakiet nr ….; 
2.Załacznik nr ….. – wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy. 
 
*/ niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy nr …/2019 

Oferta Wykonawcy 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy nr ..../2019 

 

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     
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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 

 
 
 
 
 
 


