
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Pieczęć Firmowa

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty 
wspólnej:.......................................................... …..............................................................
….......................................................................................................................................
Adres*................................................................................................................................
tel.*....................................................................................................................................
REGON*.............................................................................................................................
NIP*...................................................................................................................................
FAX / E-MAIL* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję …......................................
….......................................................................................................................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

W  związku  z  ogłoszonym  przetargiem  nieograniczonym,  którego  przedmiotem  jest  obsługa
serwisowa  rezonansu  magnetycznego  Magnetom  Essenza  (nr  seryjny  49239)  oraz
stacji  diagnostycznej  MR  Workplace  (nr  seryjny  1044)  firmy  Siemens oferujemy
wykonanie zamówienia:

w cenie brutto...............................zł w tym.................% VAT
(Słownie: .................................................................................................................................
....................)
w cenie netto...............................zł 

1. Termin, na który będzie zawarta umowa – 12 miesięcy
2.Zapłata  za  usługę  nastąpi  w  12  równych  miesięcznych  ratach   w  kwocie  ……..zł  netto
stanowiącej   1/12 kwoty  ceny wykonania zamówienia  za usługę powiększonej o podatek  VAT
wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są:

…………………………………………....................…tel. kontaktowy.........................................

…...............................................................tel. kontaktowy.........................................
Oświadczamy, że:
1.akceptujemy  w  całości  wszystkie  warunki  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia,
2.  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  zgodnie  z  art.  85  ust.1,  pkt.1  ustawy  prawo
zamówień publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr
3 do SIWZ.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:



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

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

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

Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

……………………, dnia…………                                                   …………....…..............……….
                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)



Załącznik nr 2 do SIWZ
Usługi Serwisowe

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy 

I. Przeglądy okresowe
Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania regularnych  przeglądów okresowych według wymagań 
producenta (minimum 4 rocznie). Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z  uzgodnione z Zamawiającym.
Czynności do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca: 

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.
• Kontrola występowania usterek zewnętrznych.
• Inspekcja zużycia części.
• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.
• Smarowanie ruchomych części mechanicznych.
• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
• Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego
• Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.
• Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.
• Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości  podczas przeglądów okresowych
• Sprawdzenie jakości obrazu.
• Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury.
• Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w 

przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

II. Naprawy
• Interwencje na wezwanie w ilości wg potrzeb Zamawiającego- praca w miejscu lokalizacji aparatury 
wraz z dojazdem inżyniera.
• Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego 

zużycia części.
• Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.
• Dokumentacja interwencji serwisowych

III. Modyfikacje
• Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.
• Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software'u systemowego i aplikacyjnego.
• Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

IV. Części zamienne
• Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.
•  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę głowicy chłodzącej coldhead w przypadku gdy w skutek 
naturalnych procesów ulegnie ona  zużyciu i będzie wymagała wymiany na nową.
• Kontrakt obejmuje dostawę materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

V. Pomoc aplikacyjna
• W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

VI. Czas pracy serwisu
• Wykonawca zapewni pracę inżynierów serwisu w normalnych godziny wykonywania usług serwisowych 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 17°°' za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

……………………, dnia…………                                                   …………....…..............……….
                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

U M O W A Nr..........................

 

             Zawarta  w  dniu.........................  2013  roku  w wyniku  przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego pomiędzy:

Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej  z  siedzibą  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  Lublinie,  wpisanym  
w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020 zwanym dalej: “Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

 Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

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

reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej: “Wykonawcą”,

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT,
NIP: 946 21 60 056, REGON: 43 10 19 046

Wykonawca oświadcza, że.................................................................................................

§ 1

1.  Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  przez  Wykonawcę  na  rzecz  Zamawiającego  usług
następujących urządzeń:.................................................................. zwanych dalej „Sprzętem”. 
Szczegółowy  zakres  przedmiotowy  usług  serwisowania  Sprzętu,  zwanych  dalej  „Usługami
Serwisowymi” został opisany w załączniku nr 2 do Umowy. 

2. W związku z treścią art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107,
poz.  679).  Zamawiający  wymaga  by  Wykonawca  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  był
podmiotem upoważnionym przez wytwórcę (producenta) sprzętu będącego przedmiotem niniejszego
serwisu lub jego autoryzowanym przedstawicielem. 

§ 2

Umowa została zawarta na czas określony począwszy od…………….do……………………..

§ 3
1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w wysokości  ………….zł

netto (słownie:……………),  …………zł brutto (słownie: ………………..).
2. Z tytułu świadczenia Usług Serwisowych  przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy z

dołu miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto wskazanej w pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ na
rachunek Wykonawcy wskazany w tymże załączniku. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona
o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3. Wynagrodzenie  płatne  będzie  na  podstawie  faktur  VAT  w  terminie  60  dni  licząc  od  daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.

6. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu Umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT
obowiązująca  w  dniu  wystawienia  faktury,  a  zmiana  kwoty  ceny  brutto  z  tego  tytułu  jest
akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

§ 4

1. Wykonawca  będzie  wykonywać  Usługi  Serwisowe  zgodnie  z  instrukcjami
używania  Sprzętu,  zaleceniami  producenta,  posiadaną  specjalistyczną  wiedzą  i  z  należytą,
wymaganą prawem starannością.

2. Przeglądy  okresowe  Sprzętu  (minimum  4  przeglądy) będą  wykonywane  w
terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres wynikać będą z
zaleceń producenta Sprzętu znajdujących się w instrukcjach używania, o ile Strony nie określiły w
formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  innego  zakresu  i  częstotliwości  przeglądów
okresowych. 

3. Zgłaszanie  awarii  Sprzętu  odbywa  się  poprzez  Centrum  Opieki  Serwisowej.
Bezpłatny numer infolinii, pod który należy zgłaszać ewentualne awarie/uszkodzenia: ……………….
dostępny   24  godziny  na  dobę,  7  dni  w  tygodniu,  numer  fax:  ………………….,  adres  poczty
elektronicznej:   ……………………  Zgłoszenia  może  dokonać  osoba  upoważniona  przez
Zamawiającego do zgłaszania awarii, zgodnie z załącznikiem nr …… do Umowy. Uznaje się, że się,
że  osoba zgłaszająca  awarię  w imieniu  Zamawiającego  i  podająca  się  za  osobę  wskazaną w
załączniku nr ………. jest osoba upoważnioną.

4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię wynosi 24 godziny w dni robocze
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w
godzinach  8:00  –  17:00.  Przez  reakcję  Wykonawcy  na  zgłoszoną  awarię  rozumie  się  m.in.
telefoniczny wywiad techniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem Sprzętu.

5. W  uzgodnionym  terminie  Zamawiający  zobowiązany  jest  udostępnić  Sprzęt
osobom wykonującym Usługi Serwisowe. Sprzęt, jak również pomieszczenia, w których jest on
zlokalizowany, winny być czyste tj.  pozbawione krwi lub innych substancji  zanieczyszczających
aktywnych  biologicznie  lub  chemicznie.  W  razie  niewykonania  przez  Zamawiającego
przedmiotowych obowiązków Wykonawcy jest uprawniony do powstrzymania się od wykonywania
Umowy. 

6. Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania
jakiejkolwiek  Usługi  Serwisowej  objętej  Umową  wykona  kopię  bezpieczeństwa  danych
zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu
będącego przedmiotem Usługi Serwisowej,  chyba że rodzaj  usterki  nie pozwala na wykonanie
takiej  kopii.  Wykonawca  nie  odpowiada  za  utratę  danych  podczas  wykonywania  Usług
Serwisowych, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie
dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy. 

7. Raport  Serwisowy  jest  podstawowym  dokumentem  obrazującym  czas  pracy
poświęcony na daną czynność wchodzącą w zakres Usługi Serwisowej, zużyte części lub części,
które winny być zamówione w celu usunięcia awarii, ewentualne zastrzeżenia lub uwagi związane
z  dalszym  postępowaniem  lub  eksploatacją  Sprzętu.  Niezwłocznie  po  wykonaniu  Usługi
Serwisowej Raport Serwisowy jest przedstawiany do podpisania jednej z osób wymienionych w
załączniku nr 2 do Umowa, a jego kopia pozostaje u Zamawiającego. 

8. Części zamienne przechowywane przez Wykonawcę u Zamawiającego pozostają
własnością Wykonawcy Zużyte  lub  uszkodzone  części  wymienione  w  czasie  naprawy  zastaną
zwrócone Wykonawcy.

9. Wykonawca  może  powierzyć,  bez  konieczności  uzyskiwania  zgody
Zamawiającego,  wykonywanie  niektórych  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  Umowy
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podwykonawcom. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne działania lub zaniechania.

10. W  przypadku  przestoju  któregokolwiek  Sprzętu  będącego  przedmiotem
niniejszej umowy, z przyczyn za które odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ponad     1
tygodnia  wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  0,1%  wartości
wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1, za każdy kolejny dzień przestoju. Powyższe nie
dotyczy przestojów spowodowanych oczekiwaniem na części zamienne lub materiały, za których
dostarczenie  odpowiedzialny  jest  Zamawiający.  Do  czasu  przestoju  nie  wlicza  się  czasu
wykonywania  przeglądów  okresowych  Sprzętu.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 5

1. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności
Sprzętu, mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z
wykonywanych  w  ramach  Umowy  Usługi  Serwisowe  uwarunkowane  są  koniecznością  zapewnienia
dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych,
Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące Usługi Serwisowe w imieniu Wykonawcy,
do  przetwarzania,  w  razie  zaistnienia  takiej  potrzeby,  ww.  danych  osobowych,  w  zakresie  i  celu
niezbędnym do wykonania czynności objętych Umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem
ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. 

2.  Wykonawca  zastosuje  odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę
przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez  osobę nieuprawnioną,  przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o
ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1). gdy Wykonawca przestanie spełniać wymagania określone w § 1 ust. 2.
2). nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
3). złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
4). istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, cze-
go nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno  nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wywiera
skutek na przyszłość. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) oświadczenie winno być poprze-
dzone pisemnym wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego
nie krótszego niż 5 dni roboczych. Odstąpić wówczas można dopiero po bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego.
3. Odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wia-
domości o przesłankach stanowiących podstawę do odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczno-
ści, za które odpowiada Wykonawca Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 5 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiający jest uprawniony do
żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 7

1.     Dla celów Umowy  „Informacja Poufna” oznacza jakąkolwiek informację lub dane, które obejmują,
ale nie ograniczają się do wszelkiego rodzaju informacji i danych dotyczących przedsiębiorstwa,
informacji  lub danych handlowych lub technicznych, ujawnionych między sobą przez Strony w
związku z Umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym przekazane zostały takie dane lub
informacje. Informacja Poufna będzie obejmować wszelkie kopie lub wyciągi, jak również moduły,
próbki, prototypy lub ich części. Informacje Poufne będą wykorzystane przez Strony wyłącznie dla
celów realizacji Umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane lub ujawniane przez Strony
w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom trzecim dla innych celów niż cele zgodne
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Umową,  bez  pisemnej  zgody  drugiej  Strony.  Zakaz  ten  nie  dotyczy  sytuacji  określonych
bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  prawa;  w takiej  jednak sytuacji  Strona wezwana do
ujawnienia informacji  ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym drugiej
Strony.

2.    Zobowiązania, o których mowa w ust.1 powyżej, obowiązują Strony również po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu Umowy.

§ 8

1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z Umowy będą rozstrzygane przez sąd

właściwy rzeczowo dla  Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące

przepisy prawa.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.
5. Załączniki, stanowiące integralną część Umowy:

- Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 –  Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy – Usługi Serwisowe
- Załącznik nr 3 –  Lista osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako
upoważniony reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

DANE  FIRMY
Nazwa
firmy...................................................................................................................................
Adres
firmy...................................................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................................
NIP......................................................REGON....................................................................
Tel. ......................................... fax. …................................ E-mail......................................
1Wysokość kapitału zakładowego..........................................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................................

………………………, dnia…………                                                                  …………………….

( podpis )

1  Dotyczy spółek prawa handlowego
2  Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na  obsługę
serwisową rezonansu magnetycznego oraz stacji  diagnostycznej  MR  oświadczam,
jako upoważniony reprezentant wykonawcy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

………………………, dnia…………                                 …………………….

( podpis )
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Pieczęć Firmowa

  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  obsługę
serwisową rezonansu magnetycznego oraz stacji diagnostycznej MR 

 zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.): 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi   należymy do tej samej grupy kapitałowej   
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
(Dz. U. Nr 50,  poz. 331 z późn. zm.):

Lp
.

Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1
2
..

.......................................
           ( miejscowość, data )         

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

( podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych 

do występowania  w imieniu Wykonawcy )  

2.  informujemy, że   nie należymy do grupy kapitałowej  , o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

.......................................
           ( miejscowość, data )                                                                                 

                                   

        ..................................................................
                  ( podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych    
                     do występowania  w imieniu Wykonawcy )  

*należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
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Załącznik nr 7 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Pieczęć Firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę
serwisową rezonansu magnetycznego oraz stacji  diagnostycznej MR   oświadczam
jako upoważniony reprezentant wykonawcy, że firma  ..........................................................
jest podmiotem upoważnionym przez wytwórcę (producenta) sprzętu lub jego autoryzowanym
przedstawicielem, który dokonuje w ramach tego upoważnienia  fachowej instalacji, okresowej
konserwacji,  okresowej  lub  doraźnej  obsługi  serwisowej,  aktualizacji  oprogramowania,
okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli
bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez
użytkownika sprzętu.

………………………, dnia…………                                 …………………….

( podpis )
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