Projekt „Mammo AI”, nr wniosku o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0104/16, realizowany w ramach
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Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego
WZÓR UMOWY - ZMIENIONY
Umowa stanowiąca wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie Zapytania Ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności - ZO/8/2018
– przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
zawarta w Łodzi w dniu ___ .___.2018 r. pomiędzy:
Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075321,
NIP: 729-22-42-712, REGON: 471610127
Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:
_______________________________________________________________________________________________
a
_______________________________________________________________________________________________
/nazwa firmy/ imię i nazwisko właściciela, adres/
wpisanym do rejestru _______________ ______________________________________________ prowadzonego
przez _________________________, _________Wydział ____________________________ pod numerem _____
_______________ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą _______________________ NIP
________________, REGON: _______________________
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
_______________________________________________________________________________________________

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami dla Instytutu „CZMP”
zgodnie z Formularzem Cenowym – Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego, stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszej umowy w opakowaniu fabrycznym zgodnym z rodzajem i przeznaczeniem towaru wraz z opieką
serwisową i zuŜywalnymi akcesoriami.
Przedmiot umowy realizowany jest w związku z Projektem „Mammo AI” w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr POIR.04.01.04-00-0104/16, Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.
Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych
ZO/8/2018 oraz treścią oferty Wykonawcy.
Wynajem pistoletu biopsyjnego wraz z akcesoriami obejmuje transport, montaŜ, instalację w tym podłączenie do
istniejących mediów wraz z niezbędnymi elementami łączącymi, przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów,
uruchomienie, szkolenia personelu z obsługi, przeglądu serwisowego aparatury oraz wszystkie inne koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu stanowiącego przedmiot umowy wraz z pełną
instrukcją obsługi.
JeŜeli do prawidłowego funkcjonowania sprzętu wymagane jest spełnienie konkretnych warunków Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przekaŜe Zamawiającemu – osobie wskazanej przez Zamawiającego
w § 2 ust. 12, dokument obejmujący szczegółowe zasady eksploatacji wyposaŜenia będącego przedmiotem
umowy, w tym w szczególności warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pomieszczania, w których
zainstalowane i uŜytkowane będzie wyposaŜenie będące przedmiotem umowy.
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§2
Warunki dostawy/wynajmu sprzętu
1. Dostawa sprzętu, o którym mowa w § 1 nastąpi maksymalnie w terminie 6 tygodni od podpisania umowy,
w terminie ustalonym z Zamawiającym.
2. Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.09.2020 r.
3. Wykonawca dostarcza asortyment na swój koszt i ryzyko do Instytutu CZMP w Łodzi.
4. Wykonawca dostarczy i zamontuje bezpłatnie elementy instalacji wewnętrznych przedmiotu zamówienia wraz
z niezbędnymi elementami do podłączenia do mediów.
5. Wykonawca zapewnia, Ŝe sprzęt wynajęty Zamawiającemu jest kompletny i w pełni sprawny, a Zamawiający to
potwierdza.
6. Wydanie sprzętu Zamawiającemu do uŜywania nastąpi na podstawie protokołu przekazania sprzętu, którego wzór
określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. W protokole Strony potwierdzą takŜe przekazanie informacji
dotyczących zasad obsługi i działania sprzętu.
7. InstruktaŜ stanowiskowy w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot umowy nastąpi w terminie
ustalonym z osobą reprezentującą Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku rozwiązania umowy
o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0104/16, przed upływem terminu obowiązywania tej umowy.
9. Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umoŜliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do
pomieszczeń Zamawiającego w zakresie niezbędnym do instalacji sprzętu.
10. Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy, przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia towaru.
11. JeŜeli uszkodzenie towaru nastąpi w czasie trwania transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi
Wykonawca.
12. W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą do kontaktu:
a. ze strony Zamawiającego wyznacza się: _______________; tel: ____________;
e-mail: ________________________
b. ze strony Wykonawcy wyznacza się ___________________________________________________________
tel. __________________ , e-mail:___________________.
Strony zobowiązują się do bieŜącej aktualizacji powyŜszych danych.
Aktualizacja tych danych nie wymaga dla swej waŜności formy aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
oświadczenia.
13. W przypadku dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do danych osobowych ze zbiorów prowadzonych
przez Zamawiającego, Strony zobowiązują się zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na
wzorze Zamawiającego. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej Instytutu „CZMP” w zakładce –
O Instytucie – RODO, pod następującym adresem http://www.iczmp.edu.pl/?page_id=50897.

1.

2.
3.
4.
5.

§3
Wynagrodzenie miesięczne
Łączne maksymalne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ___ PLN (słownie: ____ PLN, __/100)
i składają się na nie ceny jednostkowe podane w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy.
Podane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje dostawę do Instytutu CZMP w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/ 289
i obejmuje koszty transportu, opakowania bezzwrotnego, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty.
Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, który to podatek będzie doliczony
według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze ceny netto.
Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy.
W dniu podpisania umowy maksymalne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 z podatkiem
VAT wynosi ___ PLN, (słownie: _____ PLN, __/100).
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§4
Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej miesięcznej faktury VAT.
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca ______________________.
(Wpisana zostanie opcja wybrana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Za dzień płatności uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§5
Okres gwarancji
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iŜ dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją przez cały okres
obowiązywania umowy.
W przypadku zgłoszenia awarii lub wady, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, na swój koszt, przez cały okres
obowiązywania umowy serwis gwarancyjny sprzętu, obejmujący wykonanie napraw i wymianę wadliwych części.
Na czas naprawy Wykonawca obowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy.
Siedziba autoryzowanego serwisu mieści się w: _________________________________; tel: _______________;
fax: ____________________; e-mail: ____________________;
Powiadomienie przez Zamawiającego Wykonawcy o awarii nastąpi na nr faksu ________________ lub adres
e-mail ________________ z obowiązkiem zwrotnego potwierdzenia zgłoszenia awarii na nr faksu
________________ lub adres e-mail ________________.
Strony zobowiązują się do bieŜącej aktualizacji danych w ust. 3 i 4.
Aktualizacja tych danych nie wymaga dla swej waŜności formy aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
oświadczenia.
Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego o awarii w dni robocze,
do umówienia się na przyjazd wynosi max. 48 godzin z moŜliwością zdalnej diagnozy usterki.
Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany zespołów lub podzespołów wynosi max. 96 godzin od chwili
powiadomienia o awarii.

§6
Dopuszczenie do obrotu
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iŜ:
a) wszystkie oferowane produkty posiadają dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i uŜywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) wszystkie wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające
dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz są oznakowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu
i uŜytkowania na terytorium RP (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) na kaŜde Ŝądanie
Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Wykonawca zobowiązuje się bez wezwania, przy kaŜdorazowej zmianie stanu prawnego związanego
z dopuszczeniem do obrotu jak i uŜytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach
niniejszej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie, pod
rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki
powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.
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§7
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe:
a. jest właścicielem Sprzętu, a Sprzęt nie jest obciąŜony długami lub prawami osób trzecich i jest wolny od wad
fizycznych i prawnych,
b. Sprzęt jest sprawny, posiada wszystkie wymagane przepisami prawa, dokumentacją techniczną i wymogami
producenta badania techniczne i dopuszczenia oraz aktualne przeglądy, a takŜe, Ŝe moŜe być bezpiecznie
wykorzystany w celu udzielania świadczeń medycznych,
c. Sprzęt jest zgodny z przepisami o bezpieczeństwie, obowiązującymi w odniesieniu do tego rodzaju
wyposaŜenia.
2. Wykonawca na własny koszt dostarczy sprzęt oraz odbierze go od Zamawiającego po zakończeniu okresu
wynajmu.
3. Sprzęt zostanie dostarczony do Zamawiającego w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Odbiór zostanie
potwierdzony protokołem przekazania.
4. Wykonawca ma prawo kontroli wykorzystania przez Zamawiającego sprzętu, przy czym Wykonawca zastrzega
sobie prawo przeprowadzania kontroli za pośrednictwem upowaŜnionych do tego osób.
5. Wykonawca dokona montaŜu i demontaŜu przedmiotu wynajmu w siedzibie Zamawiającego, w tym
w szczególności dostosuje sprzęt lub urządzenia Zamawiającego w taki sposób, aby umoŜliwić korzystanie ze
sprzętu.
6. Wykonawca ponosi koszty okresowych przeglądów oraz wszelkich napraw sprzętu.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

§8
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się, Ŝe będzie uŜytkował sprzęt wyłącznie na terenie swojego zakładu, tj. Instytutu
„CZMP”, zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, przestrzegając instrukcji uŜytkowania sprzętu, zaleceń
producenta, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i naleŜytą starannością oraz z zachowaniem
obowiązujących przepisów BHP.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie lub utratę sprzętu.
Zamawiający upowaŜniony jest do korzystania ze sprzętu przy udzielaniu świadczeń medycznych.
Zamawiający oświadcza, Ŝe wykorzystaniem sprzętu będą zajmować się wyłącznie osoby, które posiadają wiedzę
i kwalifikacje zawodowe umoŜliwiające jego wykorzystanie w sposób prawidłowy i bezpieczny dla zdrowia
pacjentów, a takŜe uŜywanie sprzętu w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi zapewniającymi jego
prawidłową eksploatację.
Zamawiający nie moŜe oddać sprzętu osobie trzeciej w najem, dzierŜawę lub do bezpłatnego uŜywania, bez
uprzedniej zgody Wykonawcy, wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności.
Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać Ŝadnych napraw sprzętu we własnym zakresie bez uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy.
Zamawiający będzie uprawniony do oznaczenia sprzętu w celach ewidencyjnych oraz umieszczenia nazwy
i logotypu projektu na sprzęcie na czas obowiązywania niniejszej umowy, w sposób nienaruszający stanu
technicznego sprzętu, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. Zamawiający zobowiązuje się usunąć wszelkie oznaczenia
ewidencyjne oraz nazwę i logotyp projektu w sposób niepowodujący uszkodzeń sprzętu przed dniem wydania
sprzętu Wykonawcy.
Zamawiający ponadto zobowiązuje się do sporządzenia pisemnej informacji dotyczącej wyników uŜywania
sprzętu, która będzie zawierać w szczególności dane dotyczące prawidłowości działania sprzętu, ilości i rodzaju
błędów, jakie wystąpiły podczas uŜywania sprzętu oraz daty ich wystąpienia.
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§9
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań umownych
w formie kary umownej w wysokości: w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu
stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy brutto, licząc za
kaŜdy dzień opóźnienia.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego ustaloną kwotę kary
umownej na zasadach ogólnych.
§ 10
Zmiany umowy
1. Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany w zawartej umowie
w następujących sytuacjach:
1. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
2. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
3. zmiany adresu siedziby firmy, siedziby serwisu oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub
współwłaściciela firmy;
4. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich
5. w przypadku dokonania zmiany warunków dofinansowania.
6. zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy, w przypadku terminu obowiązywania umowy
dłuŜszego niŜ 12 miesięcy, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w zakresie określonym w §
2 ust. 1.
2. JeŜeli zmiany określone w ust. 1 pkt 6 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia
Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze
wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów
wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich ubezpieczenia pod rygorem utraty prawa do zwiększenia
wysokości wynagrodzenia ze względu na okoliczności wskazane w ust. 1 pkt 6.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 6 następuje na wniosek Wykonawcy
w drodze aneksu. Zmiana wynagrodzenia ustalona w drodze aneksu obowiązuje od miesiąca następującego po
miesiącu zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niŜ od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiany,
o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 będące podstawą dokonania zmiany wynagrodzenia, weszły w Ŝycie.
§ 11
Inne postanowienia Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności, z zastrzeŜeniem ust. 9.
2. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaŜności, nie moŜe przenosić na
osoby trzecie Ŝadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca:
a) nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
b) nie moŜe dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
c) nie moŜe dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego,
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d) nie moŜe dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą
umową, w tym w szczególności nie moŜe zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu
Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla
radcy prawnego lub adwokata,
3. Strony wspólnie oświadczają, Ŝe wyłączają moŜliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a takŜe o zmianie adresu
siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków
prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyŜszych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję
kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
5. Niniejsza umowa moŜe być wypowiedziana przez Zamawiającego z waŜnych powodów z zachowaniem
1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności:
a. Gdy kontynuacja zamówienia stanie się niezgodna z interesem Zamawiającego;
b. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0104/16, przed upływem
terminu obowiązywania tej umowy;
c. W przypadku trzykrotnego nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wskazanych w § 5
ust. 5 i 6.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy
w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd
Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Strony zgodnie oświadczają, Ŝe w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy
pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach
nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”
oraz kodeksu cywilnego.
9. Osobą
odpowiedzialną
za
prawidłową
realizację
umowy
ze
strony
Zamawiającego
jest_____________________________. Osoba ta nie jest upowaŜniona do składania oświadczeń woli w imieniu
Zamawiającego. Zamawiający jest upowaŜniony do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową
realizację umowy w kaŜdym czasie i dokonanie w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

za Zamawiającego

____________________________________

za Wykonawcę

_______________________________
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Załącznik nr 2
do Umowy wynajmu sprzętu z dnia __.__.2018
Protokół przekazania sprzętu
Wykonawca __________ w dniu __.__.2018 r. przekazuje sprzęt wraz z wszelką niezbędną dokumentacją oraz
instrukcją
obsługi,
określone
w
Umowie
wynajmu
sprzętu
z
dnia
__.__.2018
r.________________________(Zamawiający)
potwierdza,
Ŝe
został
przez
Wykonawcę
przeszkolony
w zakresie obsługi i uŜywania sprzętu przekazanego na mocy niniejszego protokołu.

Sprzęt: _____________________________________________(nazwa)
Numer seryjny:
Uwagi
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Zamawiający

_______________________

Wykonawca

________________________
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Załącznik nr 3
do Umowy wynajmu sprzętu z dnia __.__.2018 r.

Protokół odbioru sprzętu
Wykonawca w dniu __.__._____r. dokonuje odbioru sprzętu wraz z wszelką niezbędną dokumentacją oraz instrukcją
obsługi określonych w Umowie wynajmu z dnia __.__._____r. przekazanego na mocy protokołu przekazania z
dnia __.__. _____ roku.
Sprzęt: __________________________________________(nazwa)
Numer seryjny: _______________________________________________________

W dniu [_________________] w/w sprzęt został zdezynfekowany środkiem
[_________________________________________________________________].

Uwagi
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Zamawiający

_______________________

Wykonawca

________________________
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