
Załącznik nr 1 do siwz znak: PN-30/19/ZS 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z ich 
uruchomieniem w obiektach Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk łodowskiej-
Curie w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15 i  Roentgena 15 
 Zamawiający przewiduje montaż klimatyzatorów ściennych i kasetonowych o 
różnych mocach chłodniczych. Szczegółowy wykaz urządzeń podano w tabeli 
poniżej. 
 
 

I. Wykaz urządzeń i parametry techniczne 
 

1. Urządzenia przewidziane do montażu: 
 
 
Wawelska 15 

Lp. Nazwa urządzenia j.m. liczba 
1 Klimatyzator ścienny o mocy 

chłodniczej 3,5 kW 
kpl. 8 

2 Klimatyzator ścienny multisplit o 
mocy chłodniczej 8,2 kW 

kpl. 1 

3 Klimatyzator ścienny multisplit o 
mocy chłodniczej 10,6 kW 

kpl. 1 

4 Klimatyzator kasetonowy o mocy 
chłodniczej 10,0 kW 

kpl. 2 

5 Klimatyzator kasetonowy o mocy 
chłodniczej 14 kW 

kpl. 8 

6. Klimatyzator ścienny o mocy 
chłodniczej 2,6 kW 

kpl. 1 

Razem: kpl 21 

Roentgena 5 
l.p Nazwa urządzenia j.m liczba 
1. Klimatyzator ścienny o mocy 

chłodniczej 3,5 kW 
kpl 4 

2. Klimatyzator ścienny o mocy 
chłodniczej 5,3 kW 

kpl 1 

3 Klimatyzator kanałowy o mocy 
16kW 

kpl 4 

Razem: kpl 9 
 



 
 
. 
 
2. Klimatyzatory powinny spełniać następujące parametry: 
 
- klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie: dla klimatyzatorów 
ściennych o mocy chłodniczej 3,5 ÷ 14,0 kW: A + + 
- klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie: dla klimatyzatorów 
kasetonowych nie jest wymagana. 
- zakres temperatury pracy: 18 – 32 ºC, 
- jednostka wewnętrzna wyposażona w wyświetlacz, 
- prędkość wentylatora w urządzeniu klimatyzacyjnym – regulowana automatycznie. 
 
3. Wymagane uprawnienia Wykonawcy i pracowników - okazywane przed 
rozpoczęciem realizacji Umowy. 
 
- autoryzację na montaż i serwis od danego Producenta urządzenia proponowanego 
przez Wykonawcę, 
- certyfikat na FGAZ-y dla firmy i pracowników Wykonawcy wydany przez Urząd 
Dozoru Technicznego, 
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV 
 
II. Wykaz czynności w przypadku montażu nowego klimatyzatora w odniesieniu 

do jednego klimatyzatora pracującego całorocznie lub sezonowo. 
 

1. Montaż podstawowy nowego klimatyzatora (jednostki wewnętrznej 
ewentualnie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej), 

2. Montaż nowej instalacji freonowej, 
3. Montaż nowej instalacji elektrycznej, 

 
 
UWAGA: W montażu podstawowym należy uwzględnić następujące prace: 

• zainstalowanie jednostki wewnętrznej we wskazanym miejscu, 
• zainstalowanie jednostki zewnętrznej we wskazanym miejscu, 
• instalacja grawitacyjnego odpływu skroplin z jednostki wewnętrznej, 
• montaż pompki skroplin jeśli jest to wymagane, 
• próba szczelności instalacji freonowej, 
• odpompowanie powietrza atmosferycznego (próżnia) z instalacji freonowej, 
• uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania urządzenia, 
• wykonanie pomiarów elektrycznych, 
• montaż zabezpieczenia różnicowo – prądowego z członem nadprądowym 

typu C, 
• przebicia przez przegrody budowlane do 50 cm.  

 
 
 
 
 



IV. Opis realizacji zleceń. 
 
 Podstawą do realizacji dostawy i montażu jest pisemne zlecenie 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia w terminie 7 
dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego zlecenia drogą 
elektroniczną. 
 

V. Warunki odbioru wykonanych zleceń. 
 
 Warunkiem odbioru wykonanych robót montażowych będzie Protokół Odbioru 
Robót potwierdzony podpisem przedstawiciela Zamawiającego i użytkownika. 
Integralną częścią Protokołu Końcowego będzie Protokół z pomiarów elektrycznych, 
Protokół szczelności instalacji odprowadzenia skroplin, Protokół z przeprowadzonej 
próby szczelności instalacji chłodniczej. 
 Koszty wykonania przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy w zależności od modelu 
montowanego klimatyzatora, długości instalacji freonowej, elektrycznej, ilości przebić 
przez przegrody budowlane itp. 
 

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

 Termin wykonywania przedmiotu zamówienia - 60 dni od dnia zawarcia 
Umowy. Szczegółowe terminy dostaw i montażu zostaną określone w 
Harmonogramie ustalonym pomiędzy Stronami. 
 

 VII. Realizacja reklamacji. 
 
 W przypadku usterki klimatyzatora i niemożności jego naprawy w terminie 7 
dni Zamawiający wymaga zamontowania urządzenia zastępczego do czasu 
usunięcia usterki. 
 

VIII. Wymagania gwarancyjne. 
 

Na zainstalowany klimatyzator i jego montaż wykonawca udzieli 24 miesięcznej 
gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca wykonywać będzie nieodpłatnie 
przeglądy i konserwację zamontowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami 
Producenta i Zamawiającego, tj. całoroczne – 4 razy w ciągu roku, sezonowe – 2 
razy w ciągu roku. 
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FORMULARZ CENOWY 
Zestawienie zapotrzebowania na zakup i montaż  klimatyzatorów  - Załącznik nr 1 a  dla PN-30/19/ZS 
 
lp Typ klimatyzatora Moc 

chłodnicza 
Liczba Cena jednostkowa 

netto  w zł 
Cena jednostkowa 
brutto w zł 

Wartość netto w zł Wartość brutto w zł 

ZAPOTRZEBOWANIE COI WAWELSKA 
1. Ścienny 

Typ:..................... 
Producent:...........
............................. 

3,5 kW 8     

2. Kasetonowe 
Typ:...................... 
Producent:...........
............................. 

10, kW 2     

3. Kasetonowe 
Typ:...................... 
Producent:...........
............................. 

14 kW 8     

4. Multisplit 
Typ:......................
.... 
Producent:...........
............................. 

8,2 kW 1     

5. Multisplit 
Typ:...................... 
Producent:...........
............................. 
 

10,6 kW 1     

6. Multisplit 
Typ:...................... 
Producent:...........
............................. 
 

2,6 kW 1     
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RAZEM poz: 1-6 
 
 
 
 

 
21 

    

ZAPOTRZEBOWANIE COI ROENTGENA 
 
lp Typ klimatyzatora 

(ścienny/kasetono
wy/ mulisplit) 

Moc 
chłodnicza 

Liczba Cena jednostkowa 
netto  w zł 

Cena jednostkowa 
brutto w zł 

Wartość netto w zł Wartość brutto w zł 

6. Kanałowy 
Typ:........................ 
Producent:..............
............................... 

3,5kW 4     

7. Ścienny 
Typ:........................ 
Producent:..............
............................... 

5,3 kW 1     

8 Ścienny 
Typ:........................ 
Producent:..............
............................... 

14 kW 4     

Razem poz.: 6-8 9 
 

    

Razem poz.: 1-8 30  
 

   

 
 
Oświadczam, że przedłożona wyżej oferta cenowa obejmuje wszystkie urządzenia, materiały i elementy montażowe  niezbędne do 
wykonania zamówienia. 
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Data:.....................................        .................................................................. 
        podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do PN-30/19/ZS 
 
Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

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

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

 

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.: dostawę i montaż klimatyzatorów PN-30/19/ZS , 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. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie ww. przepisu] 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

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. 



 
                                                               

2 
 

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) 

 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]  

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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Załącznik Nr 3 do SIWZ, nr sprawy PN-30/19/ZS 
 

 
................................................ 
       (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  
Dostawę wraz z montażem klimatyzatorów 
 
I. 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 

 

 

 

 



2 

 

II.  OFERTA WYKONAWCY 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Dostawa wraz z montażem 
klimatyzatorów 

 

składam(-my) niniejszą ofertę: 

 
1.  Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ  przy uwzględnieniu wszystkich 

składników związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wpływających na wysokość 

ceny, wg wypełnionego zestawienia cen w załączniku nr 1a do SIWZ, za dostawę i 

montaż 29 szt. klimatyzatorów 

 
Łączna wartość netto PLN wynosi: …………………………………  

       
      (słownie wartość brutto: ……………………………………………………)  

 
Łączna wartość brutto PLN wynosi: …………………………………  

      
      (słownie wartość brutto: ……………………………………………………)  

 
 

2. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do 

Zamawiającego. 

3. Oświadczam(-my), iż wykonam(-my) przedmiotowe zamówienie  w terminie:  60 dni o 

dnia zawarcia Umowy. 

4. Oświadczamy, że udzielamy.............miesięczne (min 24)  gwarancji na zainstalowane i 

uruchomione klimatyzatory, biegnącej od dnia protokolarnego przyjęcia wykonania 

zlecenia 

5. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia 

siłami własnymi* /lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić 

poniższą tabelę) - *niepotrzebne skreślić: 
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Wykaz części zamówienia, które wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom 
 
 

Lp. Powierzony zakres prac 
Nazwa 

podwykonawcy 

   

   

 
7. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz w 

istotnych dla Stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy  i akceptuję(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty 

zobowiązuję(-jemy)  się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr  4 do SIWZ  oraz  w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

8. Oświadczam(-my), 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. * 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 
Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:  
 
………………………………………………………………………. 
                 (imię nazwisko – stanowisko) 
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Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym 

ze strony Wykonawcy jest: …………………………………..… tel. kont./e-mail ………………………........... 

                                          ( imię nazwisko – stanowisko) 

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

 
 
Na ofertę składają się : 
 

1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................……..……                          ………..………………………………                                                                    
         (miejscowość, data)                                (pieczęć 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) 
 
 
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  i  
faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 



 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

Załącznik nr 4 do PN-30/19/ZS 

U M O W A  Nr  ……………  

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

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: 02-
034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, 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, należycie umocowany: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
a 
............................................................................................................,   
wpisaną/wpisanym do: 
- Rejestru ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP …...., 
Regon ……… wysokość kapitału zakładowego …………………… PLN* 
…………., prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………….., adres 
prowadzenia działalności ………., wpisaną/wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, NIP …................, Regon .............*,  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa należycie umocowany: 
......................................................................................................................................... 

 
 
Zamawiający i Wykonawca łącznie dalej zwani są „Stronami” lub z osobna „Stroną” 
 
Wykonawca wybrany został w trybie określonym w art. 10  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych w postępowaniu znak: PN-30/19/ZS 
 

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

Zamawiającego 30 szt. klimatyzatorów w obiektach Zamawiającego przy ul. Roentgena 5 i 
Wawelskiej 15 w Warszawie, dalej "urządzenia". 
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 klimatyzatorów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zapewnia, że urządzenia stanowiące przedmiot umowy, zostało wyprodukowane w 
……. roku, stanowi jego własność są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz 
nie jest obciążone prawami osób trzecich. 

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

 
§ 2 Termin wykonania umowy 

1. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów  - w ciągu 60 dni  od dnia zawarcia Umowy. 
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy dostawy, instalacji, uruchomienia 
urządzeń stanowiących przedmiot umowy.  

 
 
 



 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  
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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 ……………………....z ł., podatek od 
towarów i usług VAT......... zł.  

2. Ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do Umowy. 
3. Kwota, o której mowa w  ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, a w szczególności: 
- cenę urządzeń,  
- koszty dostawy, w tym załadunku i rozładunku, 
- koszty ubezpieczenia urządzeń w Polsce i poza jej granicami, do czasu przekazania 

Zamawiającemu, 
- koszty instalacji i uruchomienia, w tym koszty materiałów i elementów montażowych 
- koszty instruktażu  pracowników Zamawiającego, 
- koszty przeglądów i konserwacji urządzenia 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  dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń  i podpisaniu 
protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag, o którym mowa w § 1 ust. 4, przelewem, w 
terminie 60  dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Zamawiający dopuszcza odbiory i faktury 
cześciowe za wykonanie poszczególnych dostaw. 

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 dostarczonych urządzeń  i zapewnia, że urządzenia  

stanowiące  przedmiot umowy są nowe, posiadają wymagane certyfikaty i atesty 
bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

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

a) kartę gwarancyjną, 
b) instrukcję obsługi w tym kartę stanowiskową 
c) instrukcję mycia i konserwacji 
d) paszport urządzenia, 
e) wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych, 

3. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia 
podpisania protokołu odbioru urządzeń . 

4. Przeglądy gwarancyjne i konserwacje urządzeń zgodne z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi 
dokonywane będą przez Wykonawcę, w terminach uzgodnionych z użytkownikiem urządzeń u 
Zamawiającego. 

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

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

7. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczoną platformę  
na okres …………… miesięcy (minimum 24 mcy) , biegnący  od dnia podpisania protokołu odbioru 
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8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek  

i wad, jakie wystąpią w działaniu urządzenia i  których przyczyną są wady tkwiące  
w  urządzeniach  a których stwierdzenie przy odbiorze   było niemożliwe. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad urządzenia w terminie 7 dni  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 urządzenia 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 urządzenia i karta 
pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego 
działania urządzenia. 

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

14. Do zgłaszania Wykonawcy wadliwej pracy urządzenia Zamawiający upoważnia:....... . 
18. W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie 

gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej części urządzenia na nową lub  
wymiany urządzenia na nowe. 

 
§ 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 0,5 % kwoty  
brutto, niezrealizowanej części Umowy, 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 pkt. 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 towar, na 
podstawie noty obciążeniowej doręczonej Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody w związku z niewykonaniem lub 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 urządzenia spowodowanego jego wadą w okresie gwarancji przez 
okres dłuższy niż 14 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. 
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§ 8  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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§ 9  

Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 

Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny  
Klauzula wersja I/*  
Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem gospodarczym, który 
będzie wykonywał umowę  posługując się innymi osobami 
 
Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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 r.) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia 
niniejszej umowy oraz  zobowiązują się wypełniać ten obowiązek w trakcie jej wykonywania. 
 
Klauzula wersja II/* 
Stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, wykonującą umowę osobiście 
 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, dalej zwanych „danymi 
osobowymi”  jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w 
Warszawie, dalej „Administrator”. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe: 
iod@coi.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora  jedynie w celu 
realizacji Umowy. 
4. 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 Wykonawcy. 
5. Dane osobowe  będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz 
okres 5 lat  od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba że powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez czas 
dłuższy. 
6. Wykonawca  posiada prawo dostępu do  danych osobowych  oraz prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania. 

 
§ 10 Siła wyższa  

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze 
zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań 

mailto:iod@coi.pl
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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 1 (jeden) miesiąc, 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. 

§ 11 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 pisemnej  pod rygorem nieważności. 
3.   Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu 
Cywilnego 

5.  Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 2 dla 
Zamawiającego. 
6. Integralną częścią umowy są załączniki: 

1.Załacznik nr  1 – oferta Wykonawcy; 
2. Załącznik nr  2 - wzór protokołu odbioru 

 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr: 

Wzór  Protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

    

 

Warszawa, dnia …………… 

 

1. Zamawiający:  

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

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

 

w imieniu którego protokół podpisuje: 

………………………………………………………. 

2.Wykonawca: 

w imieniu którego protokół podpisuje: 

………………………………………………………. 

Niniejszym potwierdzamy dostawę, montaż i uruchomienie  przez Wykonawcę:  

.............................................................................................. 
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zgodnie z umową nr ………………..urządzenia: 

L.p. Nazwa Typ Nr  fabryczny Liczba 

1     

 

3. Zamawiający potwierdza, że otrzymał: 

- kartę gwarancyjną, 
- instrukcję obsługi, 

   - instrukcję konserwacji, mycia urządzenia, 
- wypełniony paszport urządzenia, 
- wykaz autoryzowanych podmiotów serwisowych na terenie Polski, 
- listę dostawców części zamiennych, 

 

4. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że urządzenia wymienione w pkt.1 niniejszego 

protokołu zostają/nie zostają* przyjęte bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie uruchomienia  urządzeń wymienionych w pkt.1 

niniejszego protokołu oraz przeprowadzenie instruktażu zostało/ nie zostało * 

zrealizowane z należytą starannością. 

6. W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 2 - 5  Zamawiającemu przysługuje 

prawo do nie podpisania niniejszego protoko łu. 

7. Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 2 - 5 niniejszego protoko łu 

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

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

 

 

          WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 
 



1 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ, nr sprawy PN-30/19/ZS 

 

 

       

OŚWIADCZENIE 

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

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

dostawę wraz z montażem klimatyzatorów  w  Centrum Onkologii-Instytut przy ul. 
Wawelskiej 15  i Roentgena 5 w Warszawie  

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z 
art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp. 

⇒ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy z łożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia łu w przedmiotowym 
postępowaniu, * 

lub 

⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy z łożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia łu w przedmiotowym postępowaniu, 

⇒  i składam  (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.* 
........................................................................................................................................................ 

 

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

                               

                    

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

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

*- niepotrzebne skreślić  

 

 

pieczęć Wykonawcy 


	Zalacznik-nr-1-OPZ
	Zalacznik-nr-1a-zestawienie-Wawel-i-Reontg-zmieniuony
	Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-bpw
	Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-1
	Zalacznik-nr-4-do-PN-Umowa
	Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-grupa-kapitalowa-2

