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Załacznik nr 2 do SIWZ. PN-71/18/DW
Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie podstawowe - Automatyczny analizator testów paskowych - 1 szt.
Nazwa: …………………………………………………..
Nr katalogowy: ………………………………………
ProdUcent: …………………………………………….
Data produkcji: ……………………………………..
Lokalizacja: Pracownia Chemii Klinicznej ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa
Urządzenia pomocnicze - czytniki pasków - 2 szt.
Nazwa: …………………………………………………..
Nr katalogowy: ………………………………………
ProdUcent: …………………………………………….
Data produkcji: ……………………………………..
Lokalizacja: Pracownia Chemii Klinicznej ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa
Lokalizacja: Pracownia Chemii Klinicznej ul. W.K. Wawelska 15, Warszawa
Specyfikacja warunków granicznych dla automatycznego analizatora testów paskowych -urządzenie podstawowe i dwóch czytników
jako urządzeń pomocniczych , dla dwóch lokalizacji *(1) i zakupu pasków pomiarowych, materiałów kontrolnych i innych
materiałów zużywalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym na okres 36 miesięcy i wykonania 39000 *(2) oznaczeń.

Lp.
Parametry graniczne
1. Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2016 (producent / nazwa/ rok
produkcji aparatów).

Warunek
graniczny
Tak

2.

Analizatory gotowe do pracy 24 godziny na dobę.

Tak

3.

Wszystkie analizatory oznaczające 12 parametrów fizyko-chemicznych moczu: SG, barwa,
przejrzystość, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, krew
(erytrocyty/hemoglobina).

Tak

4.

Stosowanie pasków testowych, które eliminują wpływ kwasu askorbinowego na wynik
badania*(3). Niedopuszcza się pasków oznaczających poziom kwasu askorbinowego.

Tak

5.

Tak

6.

Wydajność urządzenia podstawowego minimum 200 oznaczeń/godzinę, a urządzeń
pomocniczych minimum 300 oznaczeń/godzinę.
W analizatorze podstawowym kalibracja wykonywana jest nie częściej niż raz na 4 tygodnie.

7.

Analizator podstawowy miesza próbki moczu przed pipetowaniem materiału biologicznego.

Tak

8.

Analizator podstawowy wyposażony w podajnik na minimum 70 próbek z możliwością
dostawiania statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania jego pracy.

Tak

9.

Analizator podstawowy posiada wbudowany czytnik kodów kreskowych.

Tak

Potwierdzenie
warunku, opis

Tak

10. Analizator podstawowy wyposażony w detektor poziomu płynów.

Tak

11. Kompensacja własnego zabarwienia moczu

Tak

12. Współpraca analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Marcel dwukierunkowa komunikacja. Współpraca z LSI – interfejs, podłączenie i uruchomienie na
koszt Wykonawcy.

Tak

13. Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym – podać dane wraz z numerem telefonu.

Tak

tel. …………………
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Tak

14. Wyposażenie dodatkowe: zestaw komputerowy (system operacyjny Windows 10 lub
równoważny), monitor 19" do odprawy wyników, drukarka kodów kreskowych Zebra lub
równoważna, niszczarka dokumentów dostosowana do niszczenia dokumentów formatu A4,
wirówka laboratoryjna - stołowa, rotor 24 - 28 miejscowy, na próbówki 7 -10 ml.

*(1) Pierwsza lokalizacja to Pracownia przy ul. W.K. Roentgena 5, druga lokalizacja to Pracownia przy Wawelskiej 15B.
*(2) Do podanej liczby badań wliczono pomiary kontrolne.
*(3) Podać nazwę substancji eliminującej wpływ kwasu askorbinowego na wynik badania.

Parametry podlegające ocenie dla wszystkich oferowanych analizatorów w obu lokalizacjach
L.P.
Parametry oceniane przez Zamawiającego
1. W analizatorze podstawowym wbudowana opcja oznaczeń w trybie pilnym.

2.

3.

4.

5.

6.

Tak
Nie
Pole testowe pasków mocowane bez użycia kleju lub inne zabezpieczenie eliminujące
hydrofobowe właściwości kleju.
Tak
Nie
Możliwość opróżniania pojemnika na zużyte paski w trakcie pracy analizatora
podstawowego
Tak
Nie
Mocz do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na bazie moczu ludzkiego
Tak
Nie
Fizyczny pomiar SG i przejrzystości
Tak
Nie
Oprogramowanie analizatora w języku polskim
Tak
Nie

Punktacja

*TAK/NIE

TAK - 10 PKT.
NIE - 0 PKT.

TAK - 10 PKT.
NIE - 0 PKT.

TAK - 10 PKT.
NIE - 0 PKT.
TAK - 10 PKT.
NIE - 0 PKT.
TAK - 10 PKT.
NIE - 0 PKT.
TAK - 10 PKT.
NIE - 0 PKT.

* Wskazać stronę w ofercie potwierdzającą posiadanie / spełnianie opisanego parametru
Wymagania dotyczące serwisu wszystkich analizatorów i szkolenia użytkowników
Wymagane warunki
L.p.
1. Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe dla każdego analizatora (dojazd, części zamienne,
naprawy w ramach wynagrodzenia umownego), zgodnie z zaleceniem producenta, ale nie
rzadziej niż raz w roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Wstępny
harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz ich zakres zostanie dostarczony do Działu
Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Spełnienie
wymagań

Tak

2.

Naprawy analizatorów (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą
wykonywane na koszt Wykonawcy.

Tak

3.

* Czas reakcji na zgłoszenia awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do
usunięcia awarii – 12 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Tak

4.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu w czasie do 2 dni roboczych, a w
przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Tak

Potwierdzenie
spełnienia
wymogów
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5.

W przypadku wykonania naprawy – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy
serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do
dokumentacji aparatu.

Tak

6.

Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym. Proszę podać imię i nazwisko i nr tel.

Tak

7.

Za skuteczne zgłoszenie awarii uważa się zgłoszenie telefoniczne.

Tak

tel. ……………….
e-mail: …………
tel. ……………….

8.

Wykonawca gwarantuje szkolenie (przeprowadzone na koszt Wykonawcy) personelu
Użytkownika minimum na poziomie podstawowym w terminie 5 dni od daty uruchomienia
analizatorów oraz szkolenia uzupełniające po wprowadzeniu zmian w urządzeniach lub
oprogramowaniu. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostan ą stosownym
certyfikatem.

Tak

9.

Trzy awarie tego samego podzespołu/części analizatora w ciągu kolejnych 365 dni
kalendarzowych skutkuje obligatoryjnym obowiązkiem wymiany analizatora.

Tak

10. Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia umownego) aktualizację oprogramowania i
dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobów.

Tak

11. Wykonawca musi załączyć ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez
producenta w zakresie serwisu dostarczanego sprzętu.

Tak

12. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim:

Tak

a) instrukcję obsługi analizatorów (w formie papierowej lub elektronicznej)
b) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeżeli występują) w formie papierowej
lub elektronicznej.
13. Termin dostawy, uruchomienie analizatorów oraz podłączenie do posiadanego przez
Zamawiającego systemu informatycznego – do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Tak

Uwaga: W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów ” w punktach od 1 do 13 należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić
spełnienie warunków.
*przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego
użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.
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

……………………………….
(miescowość, data)

………………………………………………………
(Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem)
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Załącznik nr 2.1 do SIWZ PN-71/18/DW

(2 strony)

Formularz cenowy cz. A
Zakup odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 39 000 oznaczeń moczu ogólnego w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą 3 analizatorów (dla 2 lokalizacji) i wyposażeniem
dodatkowym dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.
LP

Nazwa artykułu

Numer
katalog.

J.M.

Wielkość
opakowania

Ilość

Cena jedn.
netto PLN

Wartość
netto PLN

VAT %

Wartość VAT w
PLN

Wartość brutto
PLN

Producent

Materiały eksploatacyjne itp /*

RAZEM
Zamawiający zwraca się z prośbą o wpisanie w formularzu cenowym oferowanego towaru w kolejności numerów katalogowych (narastająco) w wymienionym powyżej asortymencie

/* Należy podać odpowiednią ilość kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania oznaczeń i prawidłowej pracy analizatora w okresie 36 miesięcy
Odczynniki i mat. eksploatacyjne itp..: łącznie wartość netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Odczynniki i mat. eksploatacyjne itp..: łącznie wartość brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
……………………
Miejscowość i data

……………………………………
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z
podpis
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Formularz cenowy cz. B
Przedmiot zamówienia

Dzierżawa analizatora wraz z wyposażeniem
dodatkowym - Urządzenie podstawowe automatyczny analizator testów paskowych
1 nazwa ..............................................
nr kat. ...............................................
producent ........................................
data prodkcji ………………………………......
Urządzenia pomocnicze (czytnik pasków)
Nazwa ………………………………………………..
2 nr kat. …………………………………………….....
Producent ………………………………………...
data produkcji ……………………………….....

J.m.

Ilość

szt.

1

szt.

2

Cena jedn. netto
dzierżawy w PLN
za 1 m-c

Wartość netto
dzierżawy w PLN
za 1 m-c

% VAT

Wartość brutto
Wartość netto
Wartość brutto
Wartość VAT dzierżawy w PLN za dzierżawy w PLN za dzierżawy w PLN
1 m-c
36 m-cy
za 36 m-cy

Razem wartość:

Dzierżawa analizatorów; łącznie wartość netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Dzirżawa analizatorów; łącznie wartość brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)

Łączna wartość oferty (odczynniki + dzierżawa) netto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
Łączna wartość oferty (odczynniki + dzierżawa) brutto: .............................. PLN (słownie: .............................................................. PLN)
…………………..
Miejscowość i data

......................................................
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub pieczątka wraz z
podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ, PN-71/18/DW

pieczęć Wykonawcy

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.1bpkt. 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 .........................2018 r.
...........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załacznik nr 4 do SIWZ, PN-71/18/DW
Oświadczenie Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/Konsorcjum/Podmiot użyczający*
Potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
w imieniu ……………..…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę:
odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 39 000 oznaczeń moczu
ogólnego w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą 3 analizatorów (dla 2 lokalizacji) i
wyposażeniem dodatkowym dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.
(nazwa postępowania)

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

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

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

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

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

3. Oświadczam, że wobec ww. wykonawcy/ firmy:
• nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne*
• wydano wyrok lub decyzję*
Jeśli tak: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
1

Załacznik nr 4 do SIWZ, PN-71/18/DW
odsetkami lub grzywnami lub informacja o zawarciu wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności.

*

niepotrzebne skreślić

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

...............................................................
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy lub podpis osoby fizycznej
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Załącznik nr 5 do SIWZ, PN-71/18/DW

pieczęć Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 39 000 oznaczeń moczu ogólnego
w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą 3 analizatorów (dla 2 lokalizacji) i wyposażeniem
dodatkowym dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii –
Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.
OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 11 Pzp)
składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj ącego
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokó ł z otwarcia ofert)
w imieniu:
.......................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym o świadczam/y, że wobec
reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodz ą 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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Załącznik nr 6 do SIWZ, PN-71/18/DW
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do
wykonania 39 000 oznaczeń moczu ogólnego w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą 3
analizatorów (dla 2 lokalizacji) i wyposażeniem dodatkowym dla Zakładu Patologii i
Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Sk łodowskiej – Curie w
Warszawie, nr sprawy PN-71/18/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:
To małe/średnie przedsiębiorstwo

TAK/NIE* (odpowiednie skreślić)

Hasło dostępu do dokumetu JEDZ
Nazwa programu kodującego
Instrukcja do procedury
odkodowania dokumentu JEDZ

II. OFERTA WYKONAWCY
My,
niżej
podpisani,
niniejszym
oświadczamy,
co
następuje:
oferujemy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
( dalej: SIWZ) wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:
dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 39 000 oznaczeń moczu
ogólnego w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą 3 analizatorów (dla 2 lokalizacji) i
wyposażeniem dodatkowym dla Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie za kwotę:

Załącznik nr 6 do SIWZ, PN-51/18/DW
NETTO: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
Wartość VAT: ……………………….. PLN
słownie: ………………………………………………………………………………………………..……… PLN
BRUTTO: ……………………………… PLN
słownie: …………………………………………………………………………..…………………………… PLN

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. Termin przydatności towaru do użytku wynosi:
-

dla odczynników ….. (min. 6 miesięcy) od daty dostawy do Zamawiającego,
dla materiałów kontrolnych ….. (min. 6 miesięcy) od daty dostawy do Zamawiającego.

3. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia
szczegółowo opisanym w SIWZ, a dostawy wykonamy z należytą starannością, zgodnie z
przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.
6. 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.
7. Oświadczamy, że złożona oferta jest ważna przez 60 dni od dnia składania ofert.
Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości …………….. PLN (słownie:
.............................................................................. PLN) w postaci ..............................................
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Załącznik nr 6 do SIWZ, PN-51/18/DW

8. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez
nas wadium ulega przepadkowi. Wadium należy zwrócić na nr konta ...................... w Banku
..............................................................................................
9. Oświadczamy,
że
poniższe
części
zamówienia
zlecimy
podwykonawcom*
……............................................................................................................................................
(zakres/nazwa podwykonawcy)
10. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………..………..………… tel.
........................... faks:…………………….. e-mail: ………………………………………….
11. 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. *
12. Inne ważne informacje nie podane wyżej …………………………………………….
..........................................................................................................................................
13. Do oferty załączamy poniższe dokumenty lub oświadczenia:
1/............................................................
2/.........................................................
../ .......................................................

…………………………..

…………………………………………

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-71/18/DW

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
UMOWA nr ............../2018
zawarta w dniu ................................2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres : 02034 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 na dostawę odczynników i
materiałów eksploatacyjnych do wykonania 39 000 oznaczeń moczu ogólnego w okresie 36
miesięcy wraz z dzierżawą 3 analizatorów (dla 2 lokalizacji) i wyposażeniem dodatkowym dla
Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Warszawie, nr sprawy PN - 71/18/DW, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.),

§ 1 Przedmiot umowy
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje odczynniki i materiały eksploatacyjne, zwane dalej
"towarem", które będą wykorzystywane do analizatora w Zakładzie Patologii i Diagnostyki
Laboratoryjnej, Pracownia Chemii Klinicznej w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 oraz w
Pracowni Chemii Klinicznej przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie. Rodzaj, ilość, cenę towaru określa
załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu, na okres 36 miesięcy – począwszy od dnia
……………..2018 r. , analizator ................................. z wyposażeniem dodatkowym do dnia
…………………………… 2018 r. Szczegółowy opis analizatorów i parametry techniczne zawiera
załącznik nr 2 do umowy.

1

§ 2 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, dopuszczony
został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych .
2. Termin przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż:
- dla odczynników - …. ( min. 6 miesięcy) od chwili dostawy do Zamawiającego,
- dla materiałów kontrolnych - …. ( min. 6 miesięcy) od chwili dostawy do Zamawiającego.
3. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
4. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na podstawie odrębnych zamówień częściowych o
których mowa w § 6 ust. 1
5. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do magazynu przy ul. W.K.
Roentgena 5 w Warszawie lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu o
którym mowa w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązany jest na fakturach umieścić numer umowy i zamówienia.
§ 3 Odbiór towaru
1. Odbiór towaru dokonywany będzie w miejscu określonym przez Zamawiającego w zamówieniu.
Wykonawcę reprezentuje przy dostawie osoba dostarczająca towar, a Zamawiającego pracownik
odbierający towar
2. Dowodem dostawy towaru jest dokument podpisany przez osobę odbierającą towar w imieniu
Zamawiającego, w którym potwierdzony będzie odbiór towaru i data odbioru.
§ 4 Zmiany ilości zamawianego towaru
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy
mniejszych potrzeb w zakresie ilości zamawianego towaru niż określone w Załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnie o 20% ilości i
wartości dostawy towaru w stosunku do ilości i wartości określonych w załączniku do niniejszej
umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości danej pozycji zamawianego towaru w ramach
jednego pakietu, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy do wysokości wynagrodzenia
brutto danego pakietu oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania niniejszej
umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
1) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
2) zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w Załączniku do niniejszej umowy,
3) zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto danego pakietu i
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
§ 5 Cena towaru, Wynagrodzenie
1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą iloczyn cen
jednostkowych określonych w załączniku do umowy i liczby/ilości dostarczonego towaru. Łączna
wartość towaru będącego przedmiotem umowy nie może przekroczyć kwoty ................ zł. brutto
(słownie złotych: .................................................)
2. Czynsz dzierżawny za dzierżawę analizatorów z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem
wynosi łącznie kwotę brutto ......... zł. Czynsz płatny jest w równych ratach miesięcznych z dołu tj.
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3.
4.
5.
6.

po zakończeniu każdego miesiąca umowy w
wysokości ………. zł brutto, na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury
VAT.
Koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia towaru i analizatorów, wliczone są w cenę towaru.
Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie ul. Roentgena 5 lub
do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B.
Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
§ 6 Terminy dostaw

1. Towar określony w § 1 ust. 1 dostarczany będzie przez Wykonawcę do Zamawiającego sukcesywnie
w terminie 36 miesięcy, począwszy od dnia …… ….. 2018 r. - w ilościach, terminach i do miejsc
określonych przez Zamawiającego w zamówieniach częściowych, przekazywanych Wykonawcy
faxem na nr……………..……….…. co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem dostawy. Je żeli
dostawa wypadałaby w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu* tj. w dniu
roboczym po godz. 15:00 dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po
wyznaczonym terminie. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zamówień jest
pracownik Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego.
2. Wykonawca na własny koszt, w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, dostarczy i
uruchomi analizatory;
- automatyczny analizator testów paskowych - 1 szt.
- urządzenie pomocnicze – czytnik pasków – 1 szt.
- wyposażenie dodatkowe określone w załączniku nr 2 do umowy (Opis przedmiotu
zamówienia, pkt. 14) w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Chemii
Klinicznej przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie;
- Urządzenie pomocnicze – czytnik pasków – 1 egz. w Zakładzie Patologii i Diagnostyki
Laboratoryjnej Pracownia Chemii Klinicznej przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie;
3. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w zamówieniu, Zamawiający może
dokonać zastępczego zakupu towaru. Jeżeli cena zakupu zastępczego przewyższy cenę Wykonawcy
określoną w niniejszej umowie, różnicę w cenie towaru zapłaci Wykonawca. Różnicę cen towaru,
Zamawiający może potrącić z kolejnych płatności dla Wykonawcy.
§ 7 Dzierżawa aparatury
1. Wykonawca zapewnia, że analizatory......................... (model, nazwa), będące przedmiotem
umowy, nie są obciążone prawami osób trzecich i umożliwiają wykonanie oznaczeń odczynnikami
stanowiącymi przedmiot umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów w
terminie 5 dni od daty jego uruchomienia. Wraz z analizatorami Wykonawca dostarczy instrukcj ę
obsługi analizatorów w języku polskim. Odbiór analizatorów wraz z pełną dokumentacją nastąpi
protokolarnie. Ze strony Zamawiającego protokół odbioru podpisany zostanie przez Kierownika
Działu Gospodarki Aparaturowej lub osobę przez niego upoważnioną oraz Kierownika Zakładu
Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Warunki serwisu i instruktażu określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. W okresie obowiązywania umowy, przeglądy, konserwacje i naprawy serwisowe nie wynikające z
winy Zamawiającego, wraz z niezbędnymi częściami zamiennymi, wykonywane będą przez
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Wykonawcę w ramach wynagrodzenia
umownego. Wykonawca gwarantuje należytą
pracę analizatorów, zgodną z jego przeznaczeniem przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Wykonawca ma prawo kontroli sposobu użytkowania przedmiotu dzierżawy.
6. Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy udostępniać analizatorów do użytkowania, ani też
poddzierżawiać osobom trzecim.
§ 8 Wady dostawy, reklamacje
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni
roboczych, liczonych od dnia jej otrzymania. W przypadku dostawy towaru wadliwego lub braków
ilościowych w dostarczonym towarze, Wykonawca na własny koszt wymieni ten towar na wolny
od wad lub uzupełni brakującą ilość towaru, w powyżej określonym terminie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostawy w przypadku:
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego
określonego w umowie terminu przydatności do użycia,
- dostarczenia towaru z opóźnieniem,
- dostarczenia towaru w uszkodzonym opakowaniu lub transportowanego w nieodpowiednich
warunkach (np. temperatura, światło)
- dostarczenia wadliwego analizatora
4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad towaru lub
analizatora, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który przejmie zobowiązania
wynikające za zgłoszonych roszczeń i ponosić będzie odpowiedzialność z tego tytułu.
§ 9 Kary umowne
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie lub w zamówieniu, o
którym mowa w § 6 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 1 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wartości brutto nie dostarczonej dostawy.
2. W przypadku nie dostarczenia analizatora w terminie określonym w umowie, o którym mowa w §
6 ust. 2, Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10
% wartości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie
więcej niż 100 % wartości jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego.
3. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub w wymaganej
umową lub zamówieniem ilości, w terminie określonym w § 8 ust. 2, Zamawiający ma prawo
żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto zareklamowanego towaru za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego wykonania
lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty tytułem
kary umownej 20 % wartości brutto niewykonanej części umowy.
5. W przypadku niedokonania naprawy awarii analizatora w terminie 2 dni roboczych od zg łoszenia
awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości jednomiesięcznego
czynszu dzierżawnego za każdy dzień awarii, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia awarii.
6. Kara określona w ust. 4 powyżej, należna będzie również w przypadku nie wykonania przeglądu,
zgodnie z zaleceniami producenta.
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7. Zamawiający może potrącać wymagalne kary
umowne z należności za dostarczony towar,
bądź z należnego Wykonawcy czynszu dzierżawnego, w przypadku niezapłacenia ich w terminie
wskazanym w nocie obciążeniowej.
8. W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę z powodu nie wykonania przeglądu zgodnie z
zaleceniami producenta, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu
odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody.
9. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość
przekracza zastrzeżone kary umowne.
§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie;
2) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z
przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności co najmniej dwukrotnego
niedostarczenia, co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru z opó źnieniem lub dostarczenia
towaru o złej jakości.
3) W przypadku zmiany sposobu leczenia lub mniejszej liczby pacjentów, lub braku zgody NFZ na
finansowanie kosztów zakupu towaru, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) wykorzystania dzierżawionego analizatora w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
2) oddania analizatora bez zgody Wykonawcy do używania osobom trzecim lub poddzierżawiania
go - po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości w użytkowaniu
analizatora i wyznaczeniu 30 dniowego terminu na usuni ęcie nieprawidłowości.
§ 11 Informacje poufne
1. Strony zobowiązują się do:
- zachowania w poufności wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji posiadaj ących wartość
gospodarczą udostępnianych wzajemnie w związku z niniejszą Umową;
- podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje nie ujawni tych informacji, w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania
uprzedniej zgody na piśmie od Strony, której informacja dotyczy. Strona, która otrzymuje
informacje drugiej strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostaj ą udostępnione
jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za
przestrzeganie postanowień ust. 1 pkt 1);
- ujawniania informacji o których mowa ust. 1 pkt 1) jedynie tym pracownikom, którym będą
one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji Umowy;
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji które:
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej
Umowy i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) są znane Stronom z innych źródeł i nie naruszają postanowień niniejszej Umowy;
3) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
4) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub
zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną.
§ 12 Obowiązek informacyjny
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1. Administratorem
danych
osobowych Wykonawcy jest Centrum Onkologii-Instytut im.
Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie .
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, na podstawie
obowiązujących przepisów.
3. Dane osobowe Wykonawcy nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy
taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona
zgoda Wykonawcy.
4. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia wykonania Umowy.
5. Wykonawca posiada prawo dostępu swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(od 25 maja 2018 r Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania.
§ 13 Zmiany treści umowy
1. Strony dopuszczają zmiany umowy:
- w zakresie numeru katalogowego towaru,
- w zakresie nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,
- w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru,
- w zakresie liczby opakowań towaru,
- w zakresie zamiany ilości zamawianego towaru w ramach wartości i asortymentu
określonego w niniejszej umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego.
- w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania
produkcji, wycofania wyrobu medycznego z obrotu lub wstrzymania dystrybucji.,
z zastrzeżeniem, że 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. Zmiana ceny towaru może nastąpić w przypadku:
zmian, w trakcie realizacji umowy, stawek podatku VAT, związanych z przedmiotem zamówienia,
zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa ździernika 2002 r., o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z
dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany.
4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 3,
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek
podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz
propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z
których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym
paragrafie następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości opakowania
przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalno ści w stosunku do ceny określonej w
umowie.
6

6. Zmiany ceny towaru z przyczyn określonych w
ust. 3 – 5 dokonywane są na podstawie aneksu
do umowy na wniosek jednej ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia wniosku.
7. W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany ceny, z przyczyn
określonych w ust. 3 - 5, dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości
ceny promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzgl ędnienia tego prawa
przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić.
§ 14 Cesja
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 na osobę trzecią kwoty wierzytelności przysługującej
Wykonawcy, w tym do zarządzania i administrowania wierzytelnością.
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu 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 znajduj ą przepisy Ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych,
5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis parametrów technicznych analizatorów (Opis przedmiotu
zamówienia).
3. Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu dostawy i odbioru aparatu/analizatora.
4. Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu instalacji aparatu/analizatora.
5. Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu uruchomienia i odbioru końcowego aparatu/analizatora.
6. Oferta Wykonawcy
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy nr ..../2018
Wzór Protokołu dostawy i odbioru aparatury
(MZ - protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru)

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:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy:
........................................................................................................................................................
w imieniu którego przekazuje:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..,
zgodnie z umową nr ………………..2018, urządzeń :
L.p.

Nazwa

Typ

Nr fabryczny

Ilość

1

2
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2.

Zamawiający potwierdza:
- dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją dostawy oraz specyfikacją
techniczną przedmiotu umowy.

3.

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że urządzenia wymienione w pkt.1 niniejszego protokołu
zostają przyjęte bez zastrzeżeń.

4.

Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie dostawy urządzeń wymienionych w pkt.1 niniejszego
protokołu zostało zrealizowane z należytą starannością.

5.

W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie
podpisania niniejszego protokołu.

6.

Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt.2 niniejszego protokołu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
WYKONAWCA

ZAMAWIAJ ĄCY
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Załącznik nr 4 do umowy nr ..../2018

Wzór Protokołu instalacji 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:
……………………………………………………….
niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:
..............................................................................................
zgodnie z umową nr ………………..urządzeń:

L.p.

Nazwa

Typ

Nr fabryczny

Ilość

1

2. Zamawiający potwierdza dokonanie instalacji przedmiotu umowy zgodnie z załączoną
specyfikacją wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych.
3.

Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że instalacja aparatu/analizatora wymienionej w pkt.1
niniejszego protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęta bez zastrzeżeń.

4.

W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 2

Zamawiającemu przysługuje prawo do

nie podpisania niniejszego protokołu.
5.

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

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

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*/ niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do umowy nr ......../2018

Wzór Protokołu uruchomienia i końcowego odbioru

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:

……………………………………………………….

niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:
...............................................................................................
zgodnie z umową nr ………………..urządzeń:

L.p.

Nazwa

Typ

Nr fabryczny

Ilość

1

2. Zamawiający potwierdza uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną specyfikacją
wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń określonych w
załączniku nr 2 do umowy.
3. Zamawiający potwierdza, że otrzymał:
- karty gwarancyjne,
- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,
- instrukcję użytkowania urządzeń w języku polskim,
- niezbędną dokumentację techniczną urządzeń,
- specyfikację katalogową (handlową) urządzeń,
- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających przedmiot dostawy do obrotu
i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklarację zgodności,
świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa
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dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię) dla każdego urządzenia wymienionego w
pkt. 1.
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 szkoleń o których mowa załączniku nr 2 do umowy
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

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

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*/ niepotrzebne skreślić
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