Zakup i obsługa urządzenia do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA

UMOWA Nr……………………./2019
(Projekt umowy)
zawarta

w Warszawie w dniu …………………….. 2019 r.

pomiędzy:
Szpitalem Czerniakowskim w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 000678693 , kapitał zakładowy: 25.192.000,00, NIP : 521-293-24-55; REGON: 011026815, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
dr n. med. Dariusza Jabłońskiego – Prezesa Zarządu
a
……………………………………………………………………………………………………………………,
wpisaną

do

rejestru

przedsiębiorców

prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy

dla

………………………………………………, …….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
nr KRS……….., REGON………………., NIP ………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
Pana/Panią:–……………………………………………………..
(pełnomocnictwo……………………………………………)
Niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986), na mocy art. 4 pkt 8) cytowanej ustawy.
Preambuła
Celem

realizacji

niniejszej

umowy

jest

zakup

przez

Zamawiającego

oraz

obsługa

urządzenia

do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej przez Wykonawcę, opierającego się na dozowaniu do wody drogą
elektrolizy jonów srebra oraz miedzi. Jony srebra mają działanie dezynfekcyjne. Zabijają bakterie i nie pozwalają
im na rozmnażanie się. Jony miedzi niszczą strukturę biofilmu, który znajduje się w instalacji wodnej.
§ 1. Przedmiot Umowy i terminy realizacji
1. Przedmiotem Umowy jest zakup przez Zamawiającego urządzenia na instalacji ciepłej wody użytkowej
służącego do dezynfekcji przez jonizację wraz z obsługą w tym:
1)

Usługi Monitoringu online prowadzonego przez Wykonawcę;
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2)

Usługi Konserwacji urządzenia stanowiącego przedmiot umowy wykonywane co 3 miesiące, przez okres
12 miesięcy licząc od daty montażu i uruchomienia urządzenia;

3)

Usługi wymiany elementów urządzenia stanowiącego przedmiot umowy niezbędnych do jego
prawidłowej eksploatacji zgodnie z zapotrzebowaniem na koszt Wykonawcy;

4)

przeprowadzenie szkolenia u Zamawiającego (w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem) dla min.
2 Osób personelu technicznego i medycznego na poziomie podstawowym po uruchomieniu przedmiotu
umowy z obsługi wszystkich elementów oferowanej konfiguracji przedmiotu umowy. Szkolenie powinno być
udokumentowane wystawieniem stosownego zaświadczenia i być przeprowadzone w języku polskim lub
z udziałem tłumacza.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia wraz z konfiguracją urządzenia
stanowiącego przedmiot umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy. Za
dzień wykonania dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia uznaje się datę podpisania Protokołu zdawczoodbiorczego przez obie Strony Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia obsługi urządzenia stanowiącego przedmiot umowy w zakresie
wskazanym w ust. 1 pkt. 1)-3) w okresie 12 miesięcy liczonych od daty dostawy, montażu i uruchomienia
urządzenia. Za dzień wykonania usługi konserwacji urządzenia uznaje się datę podpisania Protokołu zdawczoodbiorczego przez obie Strony Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych przez niego
do obsługi przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 1 pkt 4) w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia
instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy.
5. Wszelką dokumentację techniczną Wykonawca po dokonaniu czynności, o których jest mowa
w ust. 2 i 3 zobowiązany jest przekazać do Działu Administracyjno-Technicznego Szpital Czerniakowski
Sp. z o.o.
6. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawach technicznych oraz
związanych z terminem dostawy określonych w ust. 1 pkt 1-3 jest Pani/Pan ………………………………
- Dział Administracyjno-Techniczny, nr. tel. ……………….. .
7. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawach związanych z terminem
przeszkolenia personelu jest Pani/Pan …………………… - ………………………… nr. tel. …………… .
8. Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

Umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest

Pani/Pan

……………………………… - nr. tel. ……………….. .
§ 2. Ceny i warunki płatności
1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy na kwotę netto: …………….. zł (słownie: ………….), ….
% VAT, kwota brutto:………………….. (słownie:……………………………………..). W skład
wymienionej kwoty wchodzi:
1) Wartość brutto za zakup urządzenia do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej: …………………………. zł,
w tym: …. % VAT.
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2) Wartość brutto za roczną obsługę urządzenia: ……………. zł, w tym: …. % VAT – płatność
w 4 ratach (płaconych raz na 3 miesiące po przedłożeniu protokołu odbioru podpisanego przez dwie
Strony).
2. Płatność zostanie realizowana w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił obustronnie podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy, o
którym mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3 niniejszej Umowy.
5. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy zostanie zapłacone z rachunku bankowego
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ani regulować ich w drodze kompensaty.
8. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi powstałe
poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
9. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 1, Wykonawcy
przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości określonej na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 118).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych
odsetek.
§ 3. Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 60 miesięcznej pełnej gwarancji jakości na oferowane urządzenie,
zwane dalej „przedmiotem umowy”. Okres gwarancji liczony jest od daty pełnego montażu
i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonej stosownym protokołem, o którym mowa w § 1
ust. 2 niniejszej Umowy. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po
dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
2. Uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego oraz użytkowanie przedmiotu
umowy niezgodne z instrukcją obsługi stanowią podstawy do utraty gwarancji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią
w działaniu przedmiotu umowy, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym przedmiocie umowy
oraz wykonywania wszelkich napraw zainstalowanego systemu na koszt własny .
4. Uszkodzenia przedmiotu umowy spowodowane użytkowaniem przez Zamawiającego niezgodnym
z instrukcją obsługi, jeśli wystąpią zostaną potwierdzone protokołem sporządzonym w obecności
przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa
w zdaniu pierwszym koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu obciążają
Zamawiającego.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich zaistniałych wad jakie zostaną
ujawnione, albo zobowiązuje się nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył,
a ponadto zobowiązuje się uczestniczyć w zakresie i sposób wskazany przez Zamawiającego
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w ewentualnych postępowaniach sądowych lub toczących się przed innymi organami, w następstwie
ujawnionych wad.
6. O każdym wypadku wadliwej pracy przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie
telefonicznie na nr tel.:………………… lub za pośrednictwem faksu na nr …………………….bądź
na adres poczty elektronicznej ……………………..
7. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
8. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem i zlecać naprawy
gwarancyjne tylko i wyłącznie Wykonawcy. Ewentualne naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez serwis
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 11.
9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia zgłoszonych przez
Zamawiającego usterek i wad w terminie max. do 24 godzin.
10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, uwzględniając czas uzasadniony technicznie, nie
dłuższy jednak niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności
sprowadzania części – do 5 dni roboczych, nie włączając w to dni ustawowo wolnych od pracy.
11. W przypadku konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania
serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia
stanowiącego przedmiot umowy o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot umowy.
12. Koszty transportu przedmiotu umowy do serwisu w okresie gwarancji oraz jego zwrot i ponowny montaż,
uruchomienie wraz z demontażem ponosi Wykonawca.
13. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania
przedmiotu umowy.
14. W okresie gwarancji w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części przedmiotu
umowy, Wykonawca wymieni tę część na fabrycznie nową,
15. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi awaria przedmiotu umowy niemożliwa do usunięcia lub przedmiot umowy
będzie niesprawny pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych
od chwili zgłoszenia awarii wymieni przedmiot umowy na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż
wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
16. Zamawiający wyraża zgodę, gdyby nastąpiła konieczność dłuższego czasu niezbędnego do naprawy
uszkodzonego urządzenia, aby Wykonawca na czas naprawy zastąpił naprawiane urządzenie innym
dostarczonym przez siebie urządzeniem, kompatybilnym z pracującym systemem, o parametrach nie gorszych
niż urządzenie naprawiane.
§ 4. Zobowiązania Wykonawcy
1. Usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy będą zgodne z wszelkimi odnośnymi
normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i świadczenia usług określonych w § 1.
3. Służby dyżurne Wykonawcy pracują w systemie 8 godzinnym przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).
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4. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

powiadamiania

Zamawiającego

z 24-godzinnym

wyprzedzeniem

o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych. Strony ustalają, że prace konserwacyjne będą
prowadzone w sposób nieutrudniający obsługi pacjentów.
§ 5. Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji dotyczących urządzenia do dezynfekcji ciepłej
wody użytkowej, z którymi zapoznał się podczas realizacji Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzania regularnego płukania instalacji w wyznaczonych punktach
poboru zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzania regularnych badań ciepłej wody użytkowej zgodnie z
planem uzgodnionym z Wykonawcą.
4. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego przekazywania wyników Wykonawcy w sposób uzgodniony
przez Strony.
§ 6. Kary umowne i odstąpienie od Umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1;
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1;
3) za opóźnienie w przystąpieniu do naprawy urządzenia stanowiącego przedmiot umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznej wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu
wskazanego w § 3 ust. 10;
4) za opóźnienie w dostarczeniu urządzenia stanowiącego przedmiot umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.
1 pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2;
5) 0,01 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego
użytkowania, liczony od następnego dnia po upływie terminu, o którym jest mowa w § 1 ust. 4 niniejszej
Umowy.
2. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych
odsetek.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy
z powodu siły wyższej.
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4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej
kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
6. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z płatności wynikającej z faktury wystawianej
przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperatorów lub podwykonawców.
8. Zamawiający może, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić od niniejszej Umowy,
jeżeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy/montażu/uruchomienia lub nie
kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z Umową,
3) gdy w realizacji jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy określonego w umowie, powstały opóźnienia
przekraczające 14 dni,
4) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 50 % łącznej wartości umowy brutto, o której
mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
5) gdy nastąpi co najmniej trzykrotna nieterminowa realizacja obowiązku usunięcia awarii przedmiotu
umowy lub dostarczenia urządzenia zastępczego, o których mowa w § 3 ust. 16 niniejszej Umowy,
6) gdy Wykonawca nie wymieni przedmiotu umowy na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż
wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 15 niniejszej
Umowy.
9. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1) jeżeli Wykonawca w inny niż w ust. 8 sposób, rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy,
niezależnie od zaistniałych przesłanek,
2) przy braku możliwości realizacji niniejszej Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawcy,
3) odmowy przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami umowy i złożoną
ofertą.
10. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem merytorycznego uzasadnienia, pod
rygorem jego nieważności.
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia
okoliczności uzasadniających jego złożenie.
§ 7. Odpowiedzialność
Obowiązek odszkodowawczy Wykonawcy w zakresie dozwolonym prawem ograniczony jest do wysokości
ubezpieczenia wykupionego przez Wykonawcę albo do wysokości zamówienia – w zależności od tego, która
wartość jest wyższa.
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1.

§ 8. Podwykonawcy
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców.

2.

Powierzenie wykonania zobowiązań podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące zadania w zakresie realizacji
przedmiotu umowy: /podać jeżeli dotyczy/.

4.

Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby
to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

5.

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej Umowy.

6.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie Umowy z podwykonawcami zostały zawarte na piśmie i przekaże
Zamawiającemu, kopię każdej z umów podwykonawczych.

7.

Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z powyższych postanowień upoważnia
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i
wszystkich podwykonawców realizacji ustaleń zawartych w Umowie,

aż do odstąpienia od Umowy z

Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy włącznie. Prawo odstąpienia od Umowy
Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu
uzasadniającym odstąpienie.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie wierzytelności
przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności

na podstawie umowy przelewu

wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu, ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której
dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, w tym również do zarządzania i administrowania
wierzytelnością.
2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji (przeniesienia) wierzytelności przysługujących mu na
mocy niniejszej umowy.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do
umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
6. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie,
rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
7. Wszystkie zawiadomienia będą przesyłane na piśmie na adres stron podany w niniejszej umowie lub inny
wskazany pisemnie. Strony zobowiązują się do podania zmiany miejsca swojej siedziby. W przypadku nie
podania adresu, uważa się, że korespondencja wysłana pod ostatni adres ma skutek doręczenia.
8. Jeżeli jedno lub więcej z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne z mocy prawa, lub wykonanie go
będzie niemożliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zaś Strony podejmą rozmowy w celu
stosownej zmiany lub uzupełnienia umowy.
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9. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu

z roszczeniami z tytułu praw

patentowych w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci
Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
10. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących
realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w
zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania
zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania.
12. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w
później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z przedmiotową
Umową, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz w związku z Rozporządzeniem 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 – w pełnym zakresie związanym
z udzieleniem zamówienia publicznego i realizacją przedmiotowej Umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy, a w szczególności dotyczące go dane
identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1330),
która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
15. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
16. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1: Specyfikacja urządzeń;
2) Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo.
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr … do Umowy

Protokół zdawczo - odbiorczy
Zamawiający:

Adres dostawy i instalacji:

Wykonawca:

Wykaz dostarczonego asortymentu:
Lp. Nazwa
1.

Adres Wykonawcy

Nr seryjny

2.
3.
4.
Wykaz wykonanych czynności:
Pozycja
Nazwa
1.

Wykonanie

Dostawa przedmiotu umowy
Instalacja przedmiotu umowy

2.
Uruchomienie przedmiotu umowy
3.
4.

Dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu umowy w
języku polskim
Dostarczenie karty gwarancyjnej przedmiotu umowy

5.
6.

Szkolenie personelu

7.

Czynności konserwacyjne

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
…………………………………………

………………………………………..

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

(data, pieczęć i podpis Zamawiającego)
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Załącznik nr …… do Umowy
LISTA PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW

1................................................................................................................................
2............................................................................................................................ ....
3................................................................................................................................
4....................................................................................................................... .........
5................................................................................................................................
6................................................................................................................... .............
7................................................................................................................................
8............................................................................................................... .................
9................................................................................................................................
10......................................................................................................... .....................
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………
data, podpis, pieczęć Szkolącego
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