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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy   

 

Zawarta w dniu ............... 2018 roku w Kępnie pomiędzy: Powiatem Kępińskim z siedzibą: 63-600 

Kępno, ul. Kościuszki 5 zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 

Kępińskiego, reprezentowany przez: 

1. Witolda Jankowskiego  - Starostę Kępińskiego  

2. Grażynę Jany  - Wicestarostę Kępińskiego  

a firmą:…………………………………………………………………………………. 

z siedzibą: ....................................................................................................................... 

zarejestrowaną pod numerem ......................................................................................... 

reprezentowaną przez: .................................................................................................... 

 

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pózn.zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest: Dostawa wyposażenia i sprzętu w ramach zadania pn. 

Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie – etap II 

Wyposażenie bloku operacyjnego określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w załączniku Nr 1 do SIWZ.     

3. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

4. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia i Formularz cenowy   

2) Oferta  Wykonawcy   

3) Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

a) montaż (jeśli dostarczone wyposażenie określone w opisie przedmiotu zamówienia wymaga 

montażu), 

b) pierwsze uruchomienie (jeśli dostarczone wyposażenie określone w opisie przedmiotu zamówienia 

wymaga pierwszego uruchomienia), 

c) przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i diagnostyki przy użyciu dostarczonego wyposażenia 

oraz w zakresie użytkowania i podstawowej konserwacji (jeśli praca personelu Szpitala przy użyciu 

dostarczonego wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia wymaga posiadania tych 

umiejętności). 

5. Oświadczamy, ze oferowany przez nas sprzęt/urządzenia/ wyroby objęte przedmiotem umowy, 

odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w jednostkach służby 

zdrowia jak również jest fabrycznie nowe wyprodukowane w 2017-2018, sprawne technicznie, 

bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy.  
 .     

§ 2  

Termin realizacji 

1.Realizacja całości zamówienia opisanego w § 1 nastąpi w terminie ……… tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

2.Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt/urządzenie/ meble na własny koszt i na własne ryzyko na 

adres SP ZOZ w Kępnie ul. Szpitalna 7. 

3.Wykonawca ma obowiązek zainstalowania i uruchomienia we wskazanym przez Zamawiającego  

pomieszczeniu budynku Szpitala w Kępnie przy ul. Szpitalna 7.      

2.Terminem realizacji całości przedmiotu zamówienia będzie dzień podpisania ostatniego protokołu 

zdawczo - odbiorczego (określonego w załączniku nr 2 do umowy) tj. dotyczącego dostawy, montażu, 

uruchomienia ostatniej sztuki wyposażenia określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ . Odbiór końcowy 

będzie następował po dostawie wyposażenia określonego w przedmiocie zamówienia, dokonaniu ich/ 
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jego montażu (jeśli dotyczy), pierwszym uruchomieniu (jeśli dotyczy) oraz przeszkoleniu personelu 

(jeśli dotyczy). 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu zamówienia  w 

łącznej kwocie netto PLN ............., plus należny podatek VAT……..., co stanowi łącznie kwotę 

brutto………….(słownie……………………………………….…).Ceny jednostkowe określone są w 

formularzach cenowych będących załącznikiem do niniejszej umowy. 

2.Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  

i Zamawiający z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami 

realizacją przedmiotu zamówienia w tym w szczególności: cenę wszystkich wyrobów, cenę opakowań, 

cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, koszty montażu i prac związanych z montażem (jeśli 

dotyczy) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także koszty pierwszego uruchomienia (jeśli 

dotyczy) i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia (jeśli dotyczy). 

3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny udzielonego zamówienia przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

§ 4  

Warunki płatności zamówienia  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT za przedmiot zamówienia 

po zakończeniu realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu przez strony umowy 

PROTOKOŁU ZDAWCZO - ODBIORCZY  DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO 

URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU dotyczącego dostawy odpowiednio całej ilości 

wyposażenia określonego zgodnie  załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT za przedmiot zamówienia po zakończeniu 

realizacji zadania i podpisania ww. protokołu bez uwag.  

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Osobą uprawnioną do odbioru faktury VAT w imieniu Zamawiającego jest Pan Paweł Jeziorny 

tel. (62)78 28 968. 
5. Płatnikiem jest Powiat Kępiński  w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, NIP 619-20-19-753. 
6. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia upoważnia Wykonawcę do żądania odsetek ustawowych. 

§ 5 

Warunki realizacji zamówienia  

 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących 

dostaw jest: ……………………………tel. …………..lub w przypadku nieobecności inna osoba 

upoważniona przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 1 termin dostawy z wyprzedzeniem 

co najmniej 3 dniowym. Uzgodniony termin musi być zgodny z określonym w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 

może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:  

a) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony; 

b) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami lub opakowania będą naruszone; 

c) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia/ustawienia dostarczonego 

wyposażenia w miejscu znajdującym się w siedzibie Zamawiającego i wskazanym przez osobę 

wymienioną w ust.1. 

4. Dokonanie dostawy całościowej przedmiotu zamówienia, jego montaż (jeśli dotyczy), pierwsze 

uruchomienie (jeśli dotyczy), szkolenie personelu (jeśli dotyczy), muszą być potwierdzone 

protokolarnie przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego na protokole będącym załącznikiem 

nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw odpowiada Wykonawca w pełnym 

zakresie. 
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6. PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO 

URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU   przygotowuje Wykonawca co najmniej w 2 

egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Inne dokumenty dotyczące dostaw 

przygotowuje Wykonawca. 

7. Ostateczny termin sporządzenia protokołu odbioru  końcowego) określonego w załączniku nr 2 do 

umowy musi nastąpić najpóźniej w dniu określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 6 

Odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami, jakie panują w siedzibie 

Zamawiającego w miejscach przeznaczonych do montażu dostarczonego przedmiotu zamówienia 

(dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia wymaga szczególnych warunków do montażu) i bierze na 

siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowy montaż przedmiotu zamówienia uwzględniający 

istniejące warunki do montażu. Wszelkie koszty związane z montażem pokrywa Wykonawca. 

2. Dokonanie przez Wykonawcę montażu i pierwszego uruchomienia /oddania do eksploatacji musi 

zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na protokole zdawczo-

odbiorczym dostawy montażu i pierwszego uruchomienia ( załącznik  nr 2 do umowy), jeśli 

dostarczone wyposażenie wymaga montażu i pierwszego uruchomienia. 

3.Oświadczam/y, ze dostarczony przez nas sprzęt medyczny /urządzenie będące przedmiotem 

zamówienia posiada stosowne świadectwa, certyfikaty deklaracji zgodności lub aprobaty techniczne, 

wymaganych do wyrobów dopuszczonych do obrotu.   

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu w 

zakresie obsługi i diagnostyki przy użyciu dostarczonego wyposażenia oraz w zakresie użytkowania i 

podstawowej konserwacji jeśli praca personelu Szpitala przy użyciu dostarczonego wyposażenia  

będącego przedmiotem zamówienia wymaga posiadania tych umiejętności. Koszty szkolenia zawarte 

są w cenie przedmiotu zamówienia. 

2. Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminach każdorazowo uzgodnionych przez 

Wykonawcę z ..........................................bezpośrednio po zamontowaniu i uruchomieniu 

dostarczonego wyposażenia. 

3. Odbycie szkolenia winno zostać  zakończone dokumentem potwierdzającym  uzyskanie 

umiejętności samodzielnej obsługi przez osoby szkolone oraz potwierdzone w załączniku nr 2 do 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 6 m-cy od zakończenia pierwszego szkolenia i uruchomienia 

dostarczonego wyposażenia do udzielania Zamawiającemu konsultacji związanych z obsługą i 

diagnostyką przy jego użyciu oraz w zakresie jego użytkowania i podstawowej konserwacji w 

przypadku, gdyby w toku pracy z dostarczonym wyposażeniem pojawiły się problemy związane z  

obsługą. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiającego w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, a przypadku konieczności obecności przedstawiciela 

wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia 

problemu przez Zamawiającego.    

§ 8  

                                                            Gwarancja i rękojmia 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wyłącznie fabrycznie nowy i wolny 

od wad fizycznych i prawnych łącznie z instrukcją obsługi w języku polskim (jeśli zgodnie z prawem 

dostarczone wyposażenie musi taką posiadać) oraz wszelką niezbędną dla przedmiotu zamówienia 

dokumentacją. 

2.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, zgodnie 

ze złożoną ofertą tj. ………..m-cy. 

3.Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

4.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się : 

a) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego usterki w ciągu 48 godzin  od chwili 

pierwszego zgłoszenia (dostępność serwisu zgodnie z opisem parametrów wymaganych dla 

wyposażenia określonego opisie przedmiotu zamówienia będącym zał. nr 1 do umowy); 
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b) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego awarii dostarczonego  

sprzętu lub urządzenia medycznego (uszkodzenie dostarczonego sprzętu lub urządzenia medycznego 

powodujące jego niesprawność, uniemożliwiające jego funkcjonowanie lub powodujące jego 

unieruchomienie oraz wymagające zakupienia i sprowadzenia z zagranicy przez Wykonawcę  

niestandardowych części zamiennych o dużej wartości) w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia; 

c) w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na nowy   

element, który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw nadal wykazuje wady    

(jeśli wymiana elementu na nowy jest możliwa ze względów konstrukcyjnych), 

d) dokonać bezpłatnych przeglądów serwisowych łącznie z oprzyrządowaniem (jeśli dotyczy zgodnie z 

wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia  będącym zał. nr 1 do umowy); 

 e) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni od chwili zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczenia i zainstalowania w siedzibie Zamawiającego na czas naprawy wyposażenia 

zastępczego lub elementu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach. W sytuacji, gdyby ze 

względów technicznych nie było możliwości zainstalowania sprzętu zastępczego lub elementu 

zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu kosztów związanych z 

koniecznością zlecania przeprowadzania badań/zabiegów innym podmiotom, wypożyczenia 

urządzenia lub naprawienia ewentualnych szkód (jeśli dotyczy zgodnie z wymogami określonymi w 

opisie przedmiotu zamówienia będącym zał. nr 1 do umowy). 

5.Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i 

wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 

6. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu montażu i pierwszego uruchomienia Wykonawca musi 

dostarczyć kartę gwarancyjną na dostarczone wyposażenie.  

7. Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w 

eksploatacji wynosi 7 dni. 

8. W przypadku rozbieżności zapisów karty gwarancyjnej, załącznika do SIWZ z opisem przedmiotu 

zamówienia z zapisami dotyczącymi gwarancji wynikającymi z niniejszej umowy pierwszeństwo mają 

zapisy, które są korzystniejsze dla Zamawiającego. 

9. Osobą uprawnioną ze strony wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących dostaw oraz 

przyjmowania zawiadomień o usterkach jest ……………………………………….. 

Najbliższa jednostka serwisowa - adres:   ……… tel/fax…………...   

10.Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (art. 579 KC). Okres dochodzenia 

uprawnień z tytułu rękojmi odpowiada okresowi udzielonej gwarancji. 

 

§9 

Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy  

informacji o funkcjonowaniu SP ZOZ 

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom 

trzecim, w czasie trwania umowy oraz 3 lat po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze 

świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o 

funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7, 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się 

również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  

( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu 

odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw. 

2. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 

w/w zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców. 

3. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Zamawiającego i po 

wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej 

wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany do ich protokolarnego 
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zwrotu. 

4. Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z póz. zm.), przenosi na Zamawiającego całość 

majątkowych praw autorskich do: dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innej dokumentacji 

lub innych rozwiązań stworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej 

„Utworami") z chwilą zapłaty wynagrodzenia.  

§ 10 

Kary umowne  

1.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

 a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia – w wysokości 0,5 % łącznej wartości  

umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

 b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie – w 

wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, 

 c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, 

 d) za zwłokę w dokonaniu naprawy przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości 

brutto wyposażenia zgłoszonego przez Zamawiającego do naprawy określonej w formularzu 

cenowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

 e) za zwłokę w dokonaniu wymiany na nowy element w wysokości 0,2 % wartości brutto 

dostarczonego sprzętu, w którym wymaga się dokonania wymiany elementu zgodnie z zapisami § 8 

ust. 4 lit c niniejszej umowy, określonej w formularzu cenowym będącym załącznikiem do 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

 f) za zwłokę w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych z oprzyrządowaniem w 

wysokości 0,2 % wartości  przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki po terminie wynikającym z instrukcji obsługi lub z opisu wymogów dot. przeglądów dla 

dostarczonego wyposażenia objętego opisem przedmiotu zamówienia określonych w zał. Nr 1 do 

umowy, 

 g) za zwłokę w udzieleniu konsultacji, o których mowa w § 7 ust. 4 umowy, w wysokości 0,2 % 

wartości  przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych określonych w ust.1 druga ze Stron 

zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar. Zamawiający może potrącić  przysługujące mu kary 

umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:   

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy złej jakości lub niezgodnego z 

przedmiotem umowy określonym w SIWZ oraz jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z wykonania całego 

zakresu zamówienia 

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania zamawiającego, nie 

rozpoczął realizacji przedmiotu umowy.  

4) gdy Wykonawca przerwał bez uzgodnienia z zamawiającymi, realizację przedmiotu umowy  

i  przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużnej niż 7 dni .  

5) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu końcowego zakończenia 

dostaw; 

6) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. 
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2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 

roszczenia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia 

od umowy. 

§ 12 

Istotne postanowienia umowy 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Ustawy – Prawo Zamówień 

Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory między Stronami wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. opis przedmiotu zamówienia i formularz cenowy 

2. protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu  

i odbioru końcowego 

3. formularz ofertowy 

4. najkorzystniejsza oferta 

 

 

WYKONAWCA:           ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 2 do Umowy  

 

 

Kępno, dnia …………… 

……………………… 

Pieczęć nagłówkowa 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY  DOSTAWY 

  

DOTYCZY  UMOWY NR   ………………………………………..……z dnia …………… 

 

 

 

DOSTAWA/ MONTAŻ/PIERWSZE URUCHOMIENIE 

 

W dniu dzisiejszym dostarczono do SP ZOZ w Kępnie  n/ w sprzęt medyczny z niezbędnym 

oprzyrządowaniem wraz z montażem i pierwszym uruchomieniem  

 

Pozycja 

załącznika do 

umowy 

 

Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do 

umowy oraz nr seryjny  

 

 

Dostarczona 

ilość 

 

Wartość brutto 

(zł) 

1 

 

   

 

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. 

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów/ urządzeń dokumentację, w tym DTR karty 

gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

 

  

 

 

  

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 
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SZKOLENIE PERSONELU 

 

 

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi sprzętu/Urządzenia  

Wymienionego w Protokole  zdawczo – odbiorczym z dnia ……………. 

 

Nazwa wyrobu/ sprzętu Ilość  

przeszkolonych  

osób 

Potwierdzenie  

dokonania szkolenia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY 


