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Załącznik nr 6 do PN-13/19/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-13/19/ZS 
 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego zewnętrznej pionowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych 
(zwanej dalej "platformą" lub "urządzeniem") wraz z remontem przystosowawczym 
przyległych chodników w szczycie Pawilonu Radioterapii w Centrum Onkologii-Instytut w 
Warszawie przy ul. Wawelskiej 15. 
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 platformy oraz roboty budowlane związane z przystosowaniem 
przyległych chodników  w miejscu instalacji. 

3. Wykonawca zapewnia, że urządzenie stanowiące przedmiot umowy, zostało wyprodukowane w 
……. roku, stanowi jego własność, jest 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. 
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§ 2 Termin wykonania umowy 

1. Dostawa, wykonanie robót budowlanych przystosowawczych, montaż i uruchomienie  - w ciągu 45 
dni  od dnia zawarcia Umowy. 
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy dostawy, instalacji, uruchomienia 
urządzeń stanowiących przedmiot umowy oraz przeprowadzenia robót budowlanych. W przypadku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych termin rozpoczęcia robót budowlanych zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym, a  45 dniowy termin wykonania będzie liczony od uzgodnionej daty 
rozpoczęcia prac. 

 
 

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

……………………. ( słownie: …….. złotych), w tym:  kwota netto ……………………....zł., podatek od 
towarów i usług VAT......... zł.  

2. Wartość dostawy, montażu i uruchomienia platformy wynosi:...................................zł brutto. 
Wartość robót budowlanych wynosi..........................zł brutto 

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

Zamawiającemu, 
- koszty instalacji i uruchomienia, 
- koszty robót budowlanych 
- 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 urządzenia oraz wykonaniu 
przystosowawczych robót budowlanych,  w terminach określonych w § 2 ust. 1 lub ust. 2 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. 

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, 
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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) oraz na okres......(minimum 36 mcy) na wykonane 
roboty budowlane, biegnące  od dnia podpisania protokołu odbioru 

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 oraz usunie bezpłatnie wszelkie stwierdzone wady, będące wynikiem błędów 
wykonawczych robót budowlanych, a których stwierdzenie przy odbiorze robót  było niemożliwe. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad urządzenia w terminie 2 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. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w zakresie wykonanych robót budowlanych w 
ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich wykryciu. 

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

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

13. Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 
dokumentu potwierdzającego dopuszczenie urządzenia do eksploatacji. 

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

15. 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.………………………. . 

16. 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 lub ust. 2, 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 lub 10, 

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. 
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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. 

§ 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, 
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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. 

 

§ 9  

Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 

 
1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy, jego pracowników lub 

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

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

3. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s.1) (RODO) oraz ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1000) 

4.  Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany posiadać prawo do powierzenia 
przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej umowy -  przez cały okres jej realizacji oraz 
przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy. 
Lub 
Każdy z Administratorów danych osobowych oświadcza, że posiada zgody osób, na powierzenie 
przetwarzania ich danych osobowych Zamawiającemu/Wykonawcy na potrzeby niniejszej umowy -  
przez cały okres jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron 
wynikających z tej umowy. 

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

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

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

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

9. Każdy z Administratorów jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazał na 
potrzeby wykonania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie ich 

mailto:iod@coi.pl
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sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, o ile jest to 
zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz o prawie do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza  przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

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

Klauzula wersja II 
Stosowany 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. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego – adres e-mail: iod@coi.pl ,  

u Wykonawcy – adres: e-mail: ……………….. 
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 
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. 

mailto:iod@coi.pl
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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 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr: 

Wzór  Protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

    

 

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 protokół podpisuje: 

………………………………………………………. 

2.Wykonawca: 

w imieniu którego protokół podpisuje: 

………………………………………………………. 

Niniejszym potwierdzamy dostawę, montaż i uruchomienie  przez Wykonawcę:  

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

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, 
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- 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 protokołu. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………..…… 
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*/ niepotrzebne skreślić 

 
 


