Załącznik nr 1 do Umowy Nr …../ZP/20 z dnia ......................
Zasady udostępnienia instrumentarium
§1
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu instrumentarium, wykorzystywane podczas
świadczeń medycznych, z zastosowaniem przedmiotu Umowy Nr .........../ZP/20 z dnia ...............,
Pakiet ................ – ....................................................................................................................................
§2
Instrumentarium pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy. Zamawiający nie jest
uprawniony do ustanawiania na udostępnionym instrumentarium żadnych innych praw na rzecz osób trzecich
oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy nr ................../ZP/20 z dnia na osoby trzecie.
§3
1. Wykonawca udostępni instrumentarium Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego w tym zakresie.
2. Wykonawca ustala wartość instrumentarium w wysokości …........................................... zł. brutto.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego do prawidłowego korzystania
z instrumentarium.
4. Uszkodzenia i usterki przedmiotu niniejszej zasad udostępnienia instrumentarium spowodowane przez
Zamawiającego w skutek użytkowania go w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub przeszkoleniem
pracowników, użytkujących to instrumentarium, będą usuwane przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego,
po uprzednim uzgodnieniu zakresu i kosztów usunięcia usterek.
5. Wykonawca dostarczy instrumentarium do Zamawiającego razem z pierwszą dostawą przedmiotu
zamówienia.
6. Po okresie obowiązywania Umowy nr ........../ZP/20 z dnia .............., Zamawiający rozliczy się
z Wykonawcą poprzez remanent końcowy potwierdzony przez obie strony.
§4
1. Zamawiający zobowiązany jest używać instrumentarium zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części
instrumentarium. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za
szkody powstałe w związku z wadami udostępnionego instrumentarium, jak również za szkody powstałe
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej zasad udostępniania instrumentarium.
3. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania instrumentarium przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji.
W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zasad, o których mowa w § 2 i § 4 ust. 1 zasad udostępnienia
instrumentarium, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne powodujące nieprawidłowe używanie lub
uszkodzenie, zniszczenie, utratę instrumentarium. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od
Zamawiającego, zapłaty kwoty, stanowiącej równowartość instrumentarium.
5. Zmiana miejsca użytkowania instrumentarium jest możliwa za zgodą Wykonawcy na piśmie.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnionego instrumentarium wynikających z ich
normalnego używania w terminie 2 dni od zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy.
W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w tym terminie, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
takie samo instrumentarium zamienne na czas potrzebny do zakończenia naprawy.
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§6
Zawiadomienia dotyczące niniejszych zasad dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą
pocztową lub drogą mailową
przy wykorzystaniu poniższych adresów elektronicznych:
Zamawiający: .................................................... Wykonawca: …...............................................
Osobami upoważnionymi do realizacji niniejszych zasad ze strony Zamawiającego jest:
….....................................................................................................................................................
Osobami upoważnionymi do realizacji niniejszych zasad ze strony Wykonawcy jest:
….....................................................................................................................................................

Zamawiający

Wykonawca

