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ZZaapprroosszzeenniiee  ddoo  zzłłoożżeenniiaa  ooffeerrttyy  cceennoowweejj  

  nnaa  ddoossttaawwęę  sspprrzzęęttuu  llaabboorraattoorryyjjnneeggoo  ddllaa  ZZaakkłłaadduu  MMeeddyyccyynnyy  RReeggeenneerraaccyyjjnneejj  ii  BBiioollooggiiii  KKoommóórrkkii  

WWoojjsskkoowweeggoo  IInnssttyyttuuttuu  HHiiggiieennyy  ii  EEppiiddeemmiioollooggiiii  ww  WWaarrsszzaawwiiee  

  

 

 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Kozielskiej 4 uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę 

sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w 

Warszawie”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej 

równowartości  kwoty 30 000 euro. 

 
Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego (wraz z uruchomieniem) dla 

Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w Warszawie. 

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części zwane dalej Pakietami, wymienione poniżej: 

Pakiet 1 – Zamrażarka szafowa niskotemperaturowa wraz z wyposażeniem, 

Pakiet 2-  System do przechowywania w ciekłym azocie firmy Taylor-Wharton wraz z     

wyposażeniem, 

Pakiet 3 - Automatyczny licznik komórek ssaczych. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z zastrzeżeniem, że jako częściową 

ofertę rozumie się cały Pakiet. Nie dopuszcza się dzielenia pakietów na mniejsze części. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Wykazie asortymentowo cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 

2. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez Wykonawcę: 

 

1) Formularz ofertowy stanowiący  Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej. 

2) Wykaz asortymentowo cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia 

do złożenia oferty cenowej. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.  

 

4. Termin płatności: do14  dni od daty wystawienia faktury z załączonym protokołem odbioru. 

 

 



 

5. Miejsce i termin składania ofert: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Kancelaria 

ogólna WIHiE (bud. nr 1 pok. nr 7), ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa. Termin składania 

ofert do 13.02.2016 r. godz. 10:00. 

 

6. Sposób składania oferty: 

1) osobiście, w miejscu wskazanym w pkt. 5; 

2) pocztą (kurierem), na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-

163 Warszawa; 

3) drogą elektroniczną, na adres: aferski@wihe.waw.pl; w (PDF). 

W przypadku złożenia oferty w sposób podany w ppkt. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania od Wykonawcy potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.  

 

7. Ocena ofert: 

 Jedynym kryterium oceny ofert, będzie cena ofertowa brutto, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, 

która spełnia wymogi techniczne przedstawione w Wykazie asortymentowo-cenowym oraz 

najniższą całkowitą cenę ofertową brutto realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita brutto 

ma być przedstawiona liczbowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

 

8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborcze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa 

(Projekt umowy zawiera Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 

9. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

  

10. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Wykonawcami:  

 

• Sławomir Lewicki,   – tel. 608557517, e-mail: lewickis@gmail.com  

  

Załączniki do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 

1) załącznik nr 1-  Wykaz asortymentowo cenowy  

2) załącznik nr 2- Formularz ofertowy 

3) załącznik nr 3- Projekt umowy 
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Sprawa nr: 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17                                                                                                                                                       
 

Załącznik nr 1 

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 
 

……………………………………..………… 

(pieczęć adresowa wykonawcy z nr tel./faksu) 

 

Pakiet 1 – Dostawa zamrażarki szafowej niskotemperaturowej wraz z wyposażeniem dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i 

Biologii Komórki WIHiE w Warszawie. 

 

Lp. 

Nazwa towaru 

/wymagania techniczne/ 

 

Oferowana nazwa towaru 

/ parametry techniczne/ 

Nazwa handlowa 

towaru 

jaka pojawi  się na 

fakturze 

JM Ilość 

Cena  

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

(6 x 7) 

Stawka 

VAT 

(w %) 

Kwota 

VAT 

(8x 9) 

Wartość 

ogółem 

brutto 

( 8+ 10 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Zamrażarka szafowa niskotemperaturowa: 

 Pojemność 725 L, 230 V, 50 Hz, liczba półek 

3, Panele izolacji próżniowej/pianka 

poliuretanowa, Czas schładzania do -85°C do 

6 h. Możliwość wyposażenia min. 18d 

statywów na pudełka. Zakres temperatur od -

50oC do -86oC. Możliwość regulacji 

temperatury co 1oC. Ogrzewany port 

odpowietrzający umożliwiający wyrównanie 

ciśnień między wnętrzem komory a 

otoczeniem, co umożliwia łatwe otwieranie 

drzwi. Alarm wizualny i akustyczny w 

przypadku przekroczenia temperatur 

granicznych wyposażony w niezależne 

zasilanie. Panel sterowania zabezpieczony 

hasłem, drzwi wyposażone w zamek na klucz. 

Łatwy dostęp do filtra, wskaźnik informujący o 

konieczności wyczyszczenia filtra. 

Automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki 

po awarii zasilania. Komora i półki wykonane 

ze stali nierdzewnej typ 304L. Hermetycznie 

zamknięty, kaskadowy system chłodzenia 

gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki w 

zakresie temperatur  otoczenia od 10 do +32°C 

 

 

Szt. 1      



 

2. 

Zasilanie awaryjne CO2 kompatybilne z 

zamrażarką 230 V, 50 Hz 

 Zasilanie awaryjne CO2 do zamrażarek 230V, 

50 HZ pozwalające na utrzymanie niskiej 

temperatury w zamrażarce w razie wystąpienia 

przerw w zasilaniu 

 

 

Szt. 1      

3. 

System monitorowania i alarmowania 

System monitorowania temperatury i 

alarmowania z oprogramowaniem on-line do 

zamrażarki.  

Bezprzewodowy czujnik temperatury 

korzystający z zewnętrznego rezystancyjnego 

czujnika temperatury (RTD) 

Zintegrowany nadajnik radiowy pozwalający 

łatwo zaprogramować urządzenie do pracy z 

dowolną siecią Wi-Fi.  

Możliwość definiowania częstotliwość 

odczytów z czujnika i progów alarmowych. 

Oprogramowanie on-line do zbierania danych 

temperaturowych i wysyłania alarmów w 

formie wiadomości E-mail i/lub SMS. 

 

 

Szt. 1      

4. 

Stelaż na pudełka o wys. 5 cm 

kompatybilne z zamrażarką 

Stelaż na pudełka o wys. 5 cm do zamrażarki. 

Pudełko o wysokości 50 mm (2 cale), statyw 

mieści min. 28 pudełek 

 

 

Szt. 3      

5. 

Storage Box 9 x 9 kompatybilny z 

zamrażarką 

Storage Box 9 x 9 do zamrażarki, na 81 

probówek, 3 szt., wysokość 52,8 mm, 2 in, 

polipropylen, do mrożenia w -86 °C, 

autoklawowalne, z pokrywką i kodem 

alfanumerycznym 

 

 

Szt. 22      

RAZEM X X Szt. 28 X  X   

 

 

      ________________________________ 

        podpis osoby /osób/ uprawnionych 



Sprawa nr: 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17                                                                                                                                                       
 

Załącznik nr 1 

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 
 

……………………………………..………… 

(pieczęć adresowa wykonawcy z nr tel./faksu) 

 

Pakiet 2 – Dostawa systemu do przechowywania w ciekłym azocie firmy Taylor-Wharton wraz z wyposażeniem dla Zakładu 

Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w Warszawie. 
 Uwaga: Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w Warszawie rozszerza już istniejący system do przechowywania 

w ciekłym azocie firmy Taylor-Wharton 

 
 

 

Lp. 

Nazwa towaru 

/wymagania techniczne/ 

Oferowana nazwa towaru 

/parametry techniczne/ 

Nazwa 

handlowa 

towaru 

jaka pojawi  się 

na fakturze 

JM Ilość 

Cena  

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

(6x 7) 

Stawka 

VAT 

(w %) 

Kwota 

VAT 

(8x 9) 

Wartość 

ogółem 

brutto 

( 8 + 10 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Pojemnik z systemem raków LS750B: 

Pojemnik do przechowywania w ciekłym 

azocie z systemem raków LS750B firmy 

Taylor-Wharton ze stelażami 

Statyczny czas utrzymania (w dniach) – 130; 

Czas pracy (w dniach) – 80; Objętość LN2 (w 

litrach) – 35; Ilość stelaży na 

pudełka – 6; Maksymalna ilość pudełek – 30; 

Maksymalna ilość przechowywanych 

kriofiolek 750  

 

 

Szt. 1      

2. 
Kriopudełko PC na 25 prób do LS750: 

Kriopudełko PC na 25 prób do LS750  
 

 

Szt. 30      

3. 

Podstawa na rolkach R033-8C00: 

Podstawa na rolkach R033-8C00 do 

zbiorników: 35LD, 50LD, 34XT, 34HC, 

35HC, 35VHC firmy Taylor-Wharton 

 

 

Szt. 1      



 

4. 

LS750-Alarm niskiego poziomu ciekłego 

azotu: 

 Alarm niskiego poziomu ciekłego 

Azotu do LS750 

 

 

Szt. 1      

RAZEM X X Szt.  33 X  x   

 

 

 

      ________________________________ 

        podpis osoby /osób/ uprawnionych 



Sprawa nr: 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17                                                                                                                                                        
 

Załącznik nr 1 
 

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 
 

 

……………………………………..………… 

(pieczęć adresowa wykonawcy z nr tel./faksu) 

 

Pakiet 3 – Dostawa automatycznego licznika komórek ssaczych dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki 

WIHiE w Warszawie 
 

 

Lp. 

Nazwa towaru 

/wymagania techniczne/ 

Oferowana nazwa towaru 

/parametry techniczne/ 

Nazwa handlowa 

towaru 

jaka pojawi  się na 

fakturze 

JM Ilość 

Cena  

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

(6 x 7) 

Stawka 

VAT 

(w %) 

Kwota 

VAT 

(8x 9) 

Wartość 

ogółem 

brutto 

( 8 + 10 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Automatyczny licznik komórek  

ssaczych : 

Automatyczne zliczanie całkowitej liczby 

komórek i obliczanie ich żywotności przy 

użyciu barwienia fluorescencyjnego jodkiem 

propidyny. 

Pomiar na jednorazowych mikrochipach  

Wyświetlanie wyników na wbudowanym 

ekranie Urządzenie automatycznie musi zliczać 

całkowitą liczbę komórek oraz komórki 

martwe. Urządzenie ma pozwalać na ustalenie 

żywotności komórek – liczebność komórek 

żywych 

Zakres pomiarowy: 5 x 104 – 4 x 106 

komórek/ml  

Czas pomiaru: max. 15 s  

Źródło światła: zielona dioda LED  

Filtry: wzbudzenia, dichroiczny, emisyjny 

Uzyskiwane wyniki powinny być zapisywane 

w pamięci urządzenia (minimum 200 

pomiarów zapamiętanych) 

 

 Szt. 1      



 

Zestaw szkiełek pomiarowych  
Możliwość podłączenia komputera do 

urządzenia oraz eksportu danych bezpośrednio 

do programu Excel. Urządzenie może 

pracować samodzielnie lub podłączone do 

komputera Oprogramowanie komputerowe 

musi pozwalać, co najmniej na: podgląd 

zliczanych jąder komórkowych i analizę 

wykresów tworzonych przez oprogramowanie 

RAZEM X X Szt. 1 X  X   

 

 

 

      ________________________________ 

        podpis osoby /osób/ uprawnionych 



 

 

Spr. nr: 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17 

                                                                                               Załącznik nr 2 

 

 

  

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  ––  OOFFEERRTTAA  CCEENNOOWWAA  

  

 

 

Wykonawca…………………… 

ul………………………………… 

kod…………………miejscowość……………………. 

NIP: ………………… 

REGON: …………….. 

tel. …………………; fax. ………………………; e-mail …………… 

 

 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii  

ul. Kozielska 4; 

01-163 Warszawa 

 

 

 W nawiązaniu do przesłanego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 06.02.2017 r. 

na: Dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii 

Komórki Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie                                                    

(Spr. nr 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

dotyczącym Pakietu/tów nr  ..............*, w ilościach i zgodnie z wymaganiami technicznymi 

przedstawionymi w Wykazie asortymentowo cenowym dla Pakietu/tów nr .... * stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej  za cenę:  

 

Pakiet nr 1 - Dostawa systemu do przechowywania w ciekłym azocie firmy Taylor-Wharton wraz z 

wyposażeniem dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w 

Warszawie.* 

 

Cena netto: …………………………………….…… zł. 

 

Słownie: ………………………………………………. 

 

Cena brutto: ………………….…………………….. zł. 

 

Słownie: ……………………………………………… . 

 

Termin realizacji zamówienia jednorazowo do ……………. dni od daty podpisania umowy. 

 

Udzielamy .......... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 

umowy jest: 

 

………………………………………………………tel. kontaktowy, faks: ……………… 



 

 

 

Osobą/ami uprawniona/ymi do podpisania umowy jest/są ……………………….  
                                                                                                                                                           /imię i nazwisko – stanowisko/ 

 

 

1. Oświadczam(y), że podana cena ofertowa brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia ( w tym mjn.: podatek VAT, koszty transportu, opakowania itp.).  

 

2. Akceptujemy termin płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z załączonym 

potwierdzeniem przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 

 

3. Oświadczam(y), że zobowiązuję(my)  się, w przypadku wyboru naszej oferty do niezwłocznego 

zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

________________________________ 

  podpis osoby /osób/ uprawnionych 

 

 * Uwaga: Wypełnić tylko w zakresie składanego Pakietu 

 

 

 

Pakiet nr 2 - Dostawa systemu do przechowywania w ciekłym azocie firmy Taylor-Wharton wraz z  

wyposażeniem dla Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w 

Warszawie.* 

 

 

Cena netto: …………………………………….…… zł. 

 

Słownie: ………………………………………………. 

 

Cena brutto: ………………….…………………….. zł. 

 

Słownie: ……………………………………………… . 

 

Termin realizacji zamówienia jednorazowo do ……………. dni od daty podpisania umowy. 

 

Udzielamy .......... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 

umowy jest: 

 

………………………………………………………tel. kontaktowy, faks: ……………… 

 

 

Osobą/ami uprawniona/ymi do podpisania umowy jest/są ……………………….  
                                                                                                                                                           /imię i nazwisko – stanowisko/ 

 

 

1. Oświadczam(y), że podana cena ofertowa brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia ( w tym mjn.: podatek VAT, koszty transportu, opakowania itp.).  

 



 

2. Akceptujemy termin płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z załączonym 

potwierdzeniem przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 

 

3. Oświadczam(y), że zobowiązuję(my)  się, w przypadku wyboru naszej oferty do niezwłocznego 

zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

        ............................................................... 

  podpis osoby /osób/ uprawnionych 

 

 

*Uwaga: Wypełnić tylko w zakresie składanego Pakietu 

 

 

Pakiet nr 3 – Dostawa automatycznego licznika komórek ssaczych dla Zakładu Medycyny 

Regeneracyjnej i Biologii Komórki WIHiE w Warszawie* 

 

 

Cena netto: …………………………………….…… zł. 

 

Słownie: ………………………………………………. 

 

Cena brutto: ………………….…………………….. zł. 

 

Słownie: ……………………………………………… . 

 

Termin realizacji zamówienia jednorazowo do ……………. Dni od daty podpisania umowy. 

 

Udzielamy .......... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań 

umowy jest: 

 

………………………………………………………tel. kontaktowy, faks: ……………… 

 

 

Osobą/ami uprawniona/ymi do podpisania umowy jest/są ……………………….  
                                                                                                                                                           /imię i nazwisko – stanowisko/ 

 

 

1. Oświadczam(y), że podana cena ofertowa brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia ( w tym mjn.: podatek VAT, koszty transportu, opakowania itp.).  

 

2. Akceptujemy termin płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z załączonym 

potwierdzeniem przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy. 

 

3. Oświadczam(y), że zobowiązuję(my)  się, w przypadku wyboru naszej oferty do niezwłocznego 

zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

________________________________ 

  podpis osoby /osób/ uprawnionych 

 

 

* Uwaga: Wypełnić tylko w zakresie składanego Pakietu 

 



 

Sprawa nr: 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17                                                    

                                                                                                                                            Załącznik nr 3 

                                                                                                             

 

UMOWA  DOSTAWY Nr........................................... (projekt) 

 

 

zawarta w dniu  …………………………w Warszawie pomiędzy: 

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego wpisanym do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141719, z 

siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01- 163 Warszawa) przy  ul. Kozielskiej 4, posiadającym NIP 527-

020-62-63 oraz REGON 010190547, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

………………………………… 

 

a 

 

…………………………………. 

 

z siedzibą w ……….. (kod pocztowy ……………) przy ul. …………, posiadającą NIP: …….. oraz 

REGON: …………, 

 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………. 

         

zwaną dalej  „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej: 

 

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych.                                                                                                                                                                                                                                  

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż  i dostawa ...................................... (Pakiet nr ....) zwanego dalej 

„Towarem” dla WIHiE w Warszawie. 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w  Wykazie asortymentowo cenowym, stanowiącym 

załącznik do oferty z dnia …….., którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę 

brutto w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………..). 

2. Kwota, o której mowa w pkt. 1, zawiera: 

- wartość netto „Towaru”; 

- wartości związane z jego odprawą celną, cłem, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT; 

- wartości związane z jego transportem, instalacją oraz uruchomieniem w miejscu użytkowania 

(.......................................) 

- wartości związane z wymaganymi przez producenta „Towaru” w okresie gwarancji przeglądami 

i konserwacjami; 

- wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika. 

  

§ 3 

 

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia …………... 



 

2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do ......................., w godzinach od 9:00 do 

14:00. 

3. Przekazanie „Towaru” w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-

odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 

do niniejszej umowy - w 2 egz. 

4. Wraz z „Towarem” Wykonawca dostarczy:  

 - stosowne dokumenty gwarancyjne; 

 - licencje; 

      -  certyfikaty CE; 

 - protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3. 

5.   Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – ..........., tel. 

......., e-mail: ................. dokładnego terminu dostawy ”Towaru”. 

 

§ 4 

 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od 

dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek 

Zamawiającego. 

2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o 

którym mowa w  § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela 

Wykonawcy. 

§ 5 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

 a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy 

(między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - 

w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień  

zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż  30 dni od 

daty  dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni 

od daty  dostawy,  o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%    

wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1. 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania ” Protokołu 

zdawczo-odbiorczego”  przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w 

ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi 

dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady 

„Towaru”. 

3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta. 

 

§ 7 

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron 

2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

 Nr 1 – Kserokopia Wykazu asortymentowo-cenowego 



 

 Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 

  Zamawiający       Wykonawca 



Załącznik nr 2 do umowy nr ……………………………. 

Sprawa nr: 02/PON30/D/ZMRiBK/K/17 

WZÓR 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 
 

data odbioru ………………………………….. 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

Firma: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 

ul. ul. Kozielska 4 

Kod, Miejscowość 01-163 Warszawa 

NIP NIP 527-020-62-63 

 

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr …………………………..z dnia 

…………………….. 

 

Lp. Nazwa towaru Typ Producent 
Nr seryjny 

(fabryczny) 
Nr kat. Ilość 

Wartość 

brutto (PLN) 

        

        

 

Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru. 

 

Kompletność dostawy TAK / NIE1    Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1 

  

 

Uwagi: 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego: 

 

Lp. Imię i Nazwisko Podpis Lp. Imię i Nazwisko Podpis 

      

      

      

      

 

 

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

………………………………     

 ………………………………… 

 Przedstawiciel Wykonawcy        Przedstawiciel 

Zamawiającego 



 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Opis kompletu (wyposażenie) 

 

Lp. Nazwa Ilość 
Nr seryjny 

(fabryczny) 
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