
 

 

 
Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu nr 1/2019 

 
 
 
 

UMOWA nr ……………………… 

z dnia ……………………………… 

 

zawarta pomiędzy:  

 

1/Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o.  

z siedzibą w Dąbrowie 6 A 95-050 Konstantynów Łódzki  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000208027, 

NIP:   7272360495 

REGON: 472002200 

reprezentowanym  przez: 

 

 1. ___________________ 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

 

2/ ___________________ 

z siedzibą w _______________przy ul___________________, nr_____________,  kod: _____________, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………..………., ……… Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS……………………..,  

NIP:      ………………………..,  

REGON:    …………………..., 

 

Reprezentowanym/ną przez: 

1._____________________________________ 

2. ._____________________________________ 

zwanym/ną dalej „Dostawcą” 



 

 

 
 
 
 
 
 

§1 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie 1 aparatu rtg  dla Centra Medyczne 

Medyceusz Spółka z o.o. zwanego w dalszej części umowy Przedmiotem zamówienia lub sprzętem, zgodnie z 
zestawieniem parametrów technicznych stanowiących załącznik do niniejszej Umowy. Przedmiot umowy 
współfinansowany jest przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 
VII Infrastruktura dla usług społecznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach projektu „Opieka koordynowana w Centrach 
Medycznych Medyceusz Sp.z o.o..” 

 
2. Dostawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany 

oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych. 
 
3. Dostawca zobowiązany jest wraz z dostawą Przedmiotu zamówienia dostarczyć Zamawiającemu komplet 

aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do 
obrotu i użytkowania na terytorium RP Przedmiot zamówienia, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej 
umowy. 

 
4. Termin dostawy Przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego  oraz jego instalacji i uruchomienia – 30 

dni od daty podpisania niniejszej Umowy. 
 
5. Wykonanie dostawy potwierdzone zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego oraz przez Dostawcę. 
 
6. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym Przedmiocie zamówienia, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym Dostawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt sprawny. Jeżeli 
po odbiorze sprzętu zostały stwierdzone w nim wady, niedostrzeżone w trakcie odbioru, a nie nastąpiła jeszcze 
zapłata za Przedmiot zamówienia, termin płatności za Przedmiot zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia jego 
wymiany i instalacji. 

 
7. Dostawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru dokumentację dotyczącą 

zakupionego przedmiotu zamówienia w języku polskim według następującej specyfikacji: 
 

a) paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po 
gwarancji; 

 
b) instrukcja obsługi (w dwóch egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym w formacie pdf.) wraz z 

parametrami technicznymi określonymi przez producenta w języku polskim; 
 

c) karty gwarancyjne; 
 

d) stanowiskowa instrukcja BHP. 
 
8. Dostawca zobowiązuje się nie później niż 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przeszkolić personel 

Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia. 
 
 



 

 

9. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy z całym wyposażeniem określony w § 1 ust. 1 Umowy: 
 

a) jest fabrycznie nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i 
prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty, 

 
b) jest kompletny, w pełni sprawny i przeznaczony do zastosowania zgodnie z jego celem poprzez 

wykorzystanie dla potrzeb opieki medycznej, 
 

c) jest kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po 
stronie Zamawiającego, 

 
d) odpowiada standardom jakościowym i technicznym, posiada wszelkie parametry techniczne oraz 

funkcje niezbędne do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności wymagane w 
specyfikacji, 

 
e) jest także wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych, nie jest przedmiotem jakichkolwiek 

ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest 
przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-
administracyjnych, których konsekwencją jest lub mogłoby być ograniczenie czy też wyłączenie prawa 
Dostawcy do rozporządzania nim. 

 
10. Dostawca do realizacji instalacji, uruchomienia i serwisowania przedmiotu zamówienia będzie bazował na 
organizacji serwisowej posiadającej potwierdzone przez producenta sprzętu uprawnienia do instalacji, 
uruchomienia i serwisowania przedmiotu zamówienia. 
 
11. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Dostawcy. 
 
12. Dostawca potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone obowiązującym prawem 
polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm 
wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych, że został dopuszczony 
do obrotu handlowego i posiada wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania 
na terenie Polski. 
 
13. Zamawiający wymaga w dniu dostawy złożenia przez Dostawcę dokumentów spełniających wymogi 
dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 
2010r. nr 107, poz. 679 z późn.zm.) oraz aktami Dostawczymi do ustawy, tj. w zakresie wyrobów medycznych 
wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych 
wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010r.: 
 

• Deklarację Zgodności Producenta – dla sprzętu medycznego dla wszystkich klas; 
 

• Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty 
CE) – dla klasy wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III; 

 
• dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III – oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego 
przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny 
zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub 
wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn; 

 



 

 

• w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie 
wniosek o przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych 
nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 17.09.2010r. (Dz. U. z 2010r. 
nr 107 poz. 679). 

 
• w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii 
zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach 
wskazanych w ustawie) lub, w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu 
(obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w 
przypadkach wskazanych w ustawie). 

 
§ 2 

 
1. Dostawca udziela Zamawiającemu pełnej odnawialnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na 

okres 
 

……. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 
pkt. 5. 

 
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
 

3. Dostawca jest zobowiązany zapewnić w ramach gwarancji naprawę oraz ewentualną wymianę w ramach 
naprawy sprzętu – w terminie do 4 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego – 
mailowo na adres:……. lub w formie faksu na numer:………………….. 

 
4. Czas reakcji serwisu (max. 48 godzin)……………godzin liczony od momentu zgłoszenia naprawy/awarii. 

 
5. W przypadku, gdy naprawa przedłuży się powyżej 4 dni roboczych, Dostawca zobowiązany jest zapewnić 

urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych, aniżeli urządzenie zakupione w ramach 
niniejszej umowy. 

 
6. Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W 

przypadku zaistnienia potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej urządzenie zostanie wymienione na nowe, 
wolne od wad. 

 
7. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas 

przerwy w eksploatacji wynosi 4 dni robocze. 
 

8. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na swój wyłączny koszt 
wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z 
winy Zamawiającego. Gwarancja Dostawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia 
wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu 
przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne 
koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. 

 
9. Wszelkie dokonywane w okresie gwarancji działania (naprawy, przeglądy, aktualizacje, konserwacje itp.) 

muszą zakończyć się szczegółowymi protokołami i wpisami do paszportu technicznego. 



 

 

 
10. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji jakości nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy 

sprzedaży za wady całego przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu dochodzenia 
roszczeń (umowna gwarancja/rękojmia kodeksowa) . 

 
11. Za działania firm serwisowych wobec Zamawiającego, Dostawca odpowiada jak za działania własne. 

 
 

§ 3 
 
1. Z  tytułu  realizacji  niniejszego  zamówienia  Zamawiający   zapłaci  Dostawcy  kwotę  ……………………..netto, 
 

…………………………brutto (słownie: ……………………..), w tym …………..% VAT. 
 
2. Kwota, wskazana w ustępie poprzedzającym, obejmuje całość realizacji zamówienia, w szczególności: 
 

a) cenę urządzenia, 
 

b) koszty transportu przedmiotu dostawy do Zamawiającego, 
 

c) koszt ubezpieczenia transportu części do Zamawiającego, 
 

d) koszty wszystkich prac związanych z instalacją i uruchomieniem przedmiotu zamówienia przez serwis 
posiadający autoryzację oraz koszty szkoleń personelu Zamawiającego w jego siedzibie, 

 
e) koszty wszystkich prac serwisowych związanych z diagnostyką, naprawami, kalibracjami oraz wymianą części 

– w ramach gwarancji, 
 

f) inne koszty związane z prawidłową realizacją Umowy. 
 
 
3. Dostawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę, wskazaną w ust. 1, na podstawie podpisanego przez strony 

protokołu odbioru na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt. 5. Data dostarczenia faktury do 
Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż dzień dostawy Przedmiotu Zamówienia, którego ta faktura 
dotyczy. 

 
4. Zamawiający dokona zapłaty za Przedmiot umowy przelewem na konto bankowe Dostawcy podane w 

wystawionej przez niego fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. 

 
5. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
6. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i 

odprowadzenia podatku. 
 
7. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Dostawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem 

rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Dostawcę 
skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktur korygujących powinny nastąpić 
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 

 



 

 

 
§4 

 
1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie niniejszego zamówienia 
publicznego, przez co Strony rozumieją również odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie dostawy, 
skutkujące niezrealizowaniem zadania określonego w umowie dotacji, z której finansowany jest niniejszy zakup, w 
terminie i za wynikające stąd negatywne konsekwencje, jakie dotujący wyciągnie wobec Zamawiającego. 
 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków dostawy, w 
szczególności jej terminu, jakości dostarczonych części. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania umowy i 
wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową. Zamawiający ma 
prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstawy odstąpienia. 
 
 

§ 5 
 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 
karę umowną: 
 
a) w wysokości 0,5% kwoty netto umowy za opóźnienie w dostawie (wraz z instalacją i uruchomieniem) za każdy 
dzień licząc od daty upływu terminu dostawy (wraz z instalacją i uruchomieniem)  wskazanego w ofercie 
przetargowej do dnia ostatecznego przyjęcia urządzenia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, 
 
b) w wysokości 250,00 zł w przypadku opóźnienia czyli przekroczenie terminu napraw w usunięciu wady ujawnionej 
w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki, 
 
c) w wysokości 300,00 zł w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień zwłoki, 
licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania ( pierwszy przegląd: w 12 miesiącu od daty 
dostawy, chyba że producent określił inaczej), 
 
d) w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Dostawcy. 
 
2. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania mogą zostać 
zsumowane i zostaną potrącone z należnej Dostawcy ceny , o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
 
3. Jeżeli wysokość naliczonych kar nie pokrywa wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 
4. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar 
umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 
 
5. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 , w sytuacji, gdy Dostawca 
przedstawi dowody na to, że opóźnienie w realizacji umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, oraz jeżeli 
nie poniósł jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tytułu opóźnionej dostawy ze strony instytucji dotującej. 
 
 

§ 6 
 



 

 

1. W przypadku nienależytego wykonywania przez Dostawcę niniejszej umowy bądź w przypadku, gdy 
dostawa urządzenia przestanie mieć dla Zamawiającego znaczenie z uwagi na realną możliwość 
nierozliczenia dotacji lub inne negatywne konsekwencje ze strony instytucji dotującej, spowodowane 
opóźnieniem terminu dostawy urządzenia, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 
60 dni od momentu stwierdzenia zaistnienia podstawy odstąpienia. W takim przypadku strony zwrócą 
sobie wszystko, co do momentu odstąpienia na swoją rzecz wzajemnie sobie świadczyły. 

 
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie. 

 
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
4. Odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar 

umownych. 
 

5. Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstawy 
odstąpienia. 

 
 

§7 
 
1. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego  jest 

…………………………………………………………………… lub osoba przez niego upoważniona (tel:........, fax: ………., e-
mail: …………….) . 

 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Dostawcy jest……………………………. /imię i 

nazwisko, adres e-mail telefon/…………………………………………… 
 
 

§ 8 
 
1. Dostawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na 
osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

 
 
2. W ramach nadzoru nad Dostawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania audytu w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy. 
 
3. Wszelkie informacje, uzyskane przez Dostawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Dostawca powinien 

traktować jako poufne. Dostawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie 
obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

 
§ 9 

 
1. Dostawca realizujący na rzecz Zamawiającego dostawę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 

zobowiązany jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku 
i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ. 

 



 

 

2. Dostawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub potencjalnie awaryjnych, 
które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie i w obiektach 
Zamawiającego (ze szczególnym uwzględnieniem awarii odnoszących się do ochrony środowiska i BHP). 

 
3. Zamawiający informuje, że dane osobowe Dostawcy są przetwarzane w SL2014 - Centralnym Systemie 

Informatycznym wspierającym realizację programów operacyjnych. Wyłącznym celem przetwarzania danych 
osobowych Dostawcy w systemie SL2014 jest realizacja projektu „Opieka koordynowana w Centrach 
Medycznych Medyceusz Sp.z o.o.”  w ramach działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia oś priorytetowa 
VII Infrastruktura dla usług społecznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, obejmująca w szczególności kwalifikowalność wydatków, ewaluację, monitoring, kontrolę 
sprawozdawczości oraz działania informacyjno-promocyjne. Obowiązek przetwarzanie danych Dostawcy w 
systemie SL2014 wynika z dokumentu „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych 
w postaci elektronicznej na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju i Finansów. 

 
 

§ 10 
 
1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
3. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do 

polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 
 
 
Załączniki: 
 

1. Formularz Oferty, Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji 
 

2. Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu dostawy 
 
 
 
 
Dostawca Zamawiający 



 

 

 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
 

Protokół zdawczo-odbiorczy 
 

do umowy nr …………… z dnia ……………. 
 

zawartej pomiędzy 
 

Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. 
 
 
a : 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

§ 1 
 

W dniu …………………………………… w siedzibie biura firmy Centra Medyczne Medyceusz Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w obecności przedstawiciela  ze  strony  Zamawiającego:   

Pan/i………………………………………………………………………………….. -   stanowisko:……………………………………..……….  

  

oraz upoważnionych przedstawicieli ze strony Dostawcy: 

 

Pan/i………………………………………………………………………………….. -   stanowisko:……………………………………..………. 

 
nastąpiło przekazanie następującego sprzętu: 
 
 

L.p. Rodzaj urządzenia Producent/model Rok prod. Nr seryjny Uwagi 

1. Aparat rtg     

     
 
 

 
 

§ 2 
 

Strony dokonały instalacji i uruchomienia sprzętu, opisanego powyżej, i dokonały sprawdzenia parametrów 
technicznych wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji. 

 
 

§ 3 
 

Strony zgodnie oświadczają, że Sprzęt został przekazany zamawiającemu w stanie technicznym przydatnym do 
umówionego użytku wraz z kompletem dokumentacji potrzebnym do prawidłowego korzystania ze Sprzętu, 
obejmującą również dokumenty gwarancyjne: 
 
 
 



 

 

L.p. Rodzaj dokumentu 
Czy Dostawca dostarczył 

dokument? (TAK/NIE) 
Uwagi. 

1 

Komplet aktualnych dokumentów 
(oryginał lub poświadczoną za 
zgodność kopię) dopuszczających  do  
obrotu i użytkowania na terytorium RP. 
Opis (nazwa) dokumentów: 

    

2 
Deklaracja Zgodności Producenta, 
Paszport techniczny 

    

3 

Instrukcja obsługi (w dwóch 
egzemplarzach oraz na nośniku 
elektronicznym w formacie pdf.) wraz z 
parametrami technicznymi określonymi 
przez producenta w języku polskim 

    

4 Karty gwarancyjne     

 
 
 

§ 4 
 

1. Protokół niniejszy podpisano dnia ……………………………….. 
 

2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
Ze strony Dostawcy: 

 
___________________________________  
___________________________________ 
 

 

Ze strony Zamawiającego: 

 
___________________________________  
__________________________________ 
 


