
                                  UMOWA Nr TGZ/  ….. /2018/BW   

                    

zawarta w dniu                       2018 roku w Józefowie, pomiędzy: 

 

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -

Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213, KRS Nr 

0000149404, NIP 532-18-29-288, REGON: 000591685, reprezentowanym przez: 

bryg. dr hab. inż. Dariusza Wróblewskiego - Dyrektora CNBOP – PIB 

zwanym dalej   ,,Zamawiającym” 

a 

………………………………………….. 

zwanym dalej ,,Wykonawcą”  

 

Na podstawie złożonej oferty na wykonanie stanowiska badawczego do badania skuteczności 

gaśniczej instalacji przeznaczonych do gaszenia pożarów komór silnikowych pojazdów 

autobusowych (dalej „Przedmiotem umowy), została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) 

następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji stanowiska badawczego do badania 

skuteczności gaśniczej instalacji przeznaczonych do gaszenia pożarów komór 

silnikowych pojazdów autobusowych, uruchomienie i przeszkolenie personelu w 

obsłudze stanowiska. 

2. Wykonawca, ……………………………….. 

3. Zakres prac został określony w Załączniku 1 do Umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie do 45 

dni od dnia podpisania umowy. Realizacja dostawy będzie obejmować transport do 

siedziby Zamawiającego oraz uruchomienie. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację określającą warunki eksploatacji 

urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy w formie elektronicznej najpóźniej 

w dniu odbioru stanowiska oraz świadectwa wzorcowania dla torów pomiarowych: 

temperatury, przepływu powietrza (przepływ objętościowy), masy. 

3. Koszty transportu w tym koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu ponosi 

Wykonawca. 

4. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności 

Wykonawcy i Podwykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Zastrzega się, że 

Zamawiający może dokonywać odbiorów częściowych w trakcie realizacji pracy. 



Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnej, podpisanego przez 

Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przez Zamawiającego wad 

stanowiska, Wykonawca (we współpracy z Podwykonawcą) jest zobowiązany do ich 

usunięcia w ustalonym terminie, a płatność wynagrodzenia za przedmiot Umowy ulegnie 

przesunięciu o liczbę dni w ciągu, których wada zostanie usunięta. 

6. Jeżeli stanowisko nadal będzie posiadało wady lub też Wykonawca przekroczy 

dwukrotne ustalony termin usunięcia stwierdzonej wady, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Jednakże rozwiązanie 

to będzie traktowane jako ostateczność.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie z 

obsługi dostarczonego sprzętu dla pracowników Zamawiającego, poświadczone 

wydaniem odpowiednich zaświadczeń. 

8. Wykonawca wystawi deklaracje zgodności i nada znak CE. 

§ 3 

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  

z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust 5 Umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot 

Umowy kwotę netto ………………….. + należny podatek VAT w terminie 14 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

2. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół końcowy 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie 

stanowiska licząc od daty protokołu końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii do 72 godz. 

po poinformowaniu o zaistniałej awarii /czas reakcji/. 

3. Strony ustalają, że maksymalnym okresem naprawy wynosi 14 dni roboczych. 

4. W przypadku konieczności wywozu sprzętu do naprawy koszt transportu pokrywa 

Wykonawca. 

§ 6 

1. W przypadku opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 



2. Termin realizacji umowy może zostać wydłużony na podstawie pisemnego wniosku 

Wykonawcy wraz z podaniem terminu realizacji i jego akceptacji przez Zamawiającego. 

Wniosek należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem terminu umowy. Pod 

pojęciem pisemnego wniosku rozumie się także przesłanie maila na cnbop@cnbop.pl. 

3. Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 15 dni Zamawiający może odstąpić od umowy, 

a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto. 

4. Kary umowne nie wyłączają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w 

zapłacie wynagrodzenia, licząc od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być 

dokonana. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy - 

Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

            WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK do umowy nr TGZ/  ….. /2018/BW 

 

 

Stanowisko do badania skutecznos ci gas niczej 
instalacji przeznaczonych do gaszenia 
poz aro w komo r silnikowych pojazdo w 
autobusowych 
 

Wymagania odnośnie budowy stanowiska 

1. Stanowisko badawcze 

1.1. Aparatura badawcza powinna być wykonana z materiału S235JR, poza elementem 

„exhaust manifold mockup” należy wykonać z materiału AISI 321. Grubość blachy 

stalowej powinna być zgodna z tabelą 5. Na rys. 1 przedstawiono aparaturę badawczą 

od strony przedniej i rys 2 od strony tylnej. Należy zauważyć, że przednia strona 

urządzenia testowego symuluje tylną stronę rzeczywistego przedziału silnika. 

 

 

Rysunek 1 Widok na stanowisko wraz z położeniem poszczególnych elementów (widok od przodu na urządzenie) 

Rysunek 2 Widok stanowiska od strony tylnej  



 

 

 

 

1.2. Lokalizacja zabudowy stanowiska badawczego 

1.2.1. Wszystkie obiekty w urządzeniu badawczym są rozmieszczane według 

współrzędnych wyrażonych w metrach z punktem początkowym oznaczonym (O) 

na rys. 1. Współrzędne obiektów odnoszą się do początku danego obiektu, tj. 

lewy, przedni, dolny róg lub wyobrażony lewy, przód, dolny róg dla przedmiotów 

cylindrycznych. W tabeli 2 można znaleźć współrzędne obiektów w aparaturze 

badawczej. 

 

 

 

Rysunek 3 Widok na stanowisko badawcze z góry 

Tabela 1 Grubość blachy z jakiej mają zostać wykonane poszczególne elementy stanowiska badawczego 



 

 

1.3. Rama 

1.3.1. Ramę stanowiska badawczego należy skonstruować zgodnie z rys. 4. Wymiary 

belek wynoszą odpowiednio 0,05 m × 0,05 m i 0,10 m × 0,05 m. Rama powinna 

znajdować się na wysokości 300 mm na poziomem posadzki i posiadać 

możliwość regulacji poziomu.  

 

 

1.4. Wyposażenie dodatkowe 

Poza otworem wentylatora urządzenie testowe ma sześć otworów. Wymiary i położenia 

otworów są podane zgodnie ze współrzędnymi podanymi w tabeli 3. Pozycje podawane są 

przez odniesienie do dwóch przeciwległych rogów (wszystkie otwory mają kształt prostokątny). 

Tabela 2 Współrzędne lokalizujące poszczególne elementy zabudowy stanowiska 

Rysunek 4 Widok ramy stanowiska badawczego  



Otwory pokazano na rys. 4. 

 

Tabela 3 Koordynaty umiejscowienia wyposażenia w stanowisku badawczym 

 

 

1.5. Wentylator 

Wentylator osiowy o średnicy 710 mm należy zamontować po lewej stronie cylindra 

wentylatora. Średnica cylindra powinna być równa średnicy wentylatora. Wentylator powinien 

wytwarzać określoną prędkość przepływu powietrza przez cylinder zgodnie ze scenariuszami 

testowymi w zał. 2 do 5. Do regulacji prędkości wentylatora można użyć przetwornicy 

częstotliwości. 

1.6. Wyposażenie wewnętrzne/przeszkody 

Wymiary makiety silnika wynoszą 1 000 mm × 650 mm × 500 mm. Wymiary makiety tłumika 

wynoszą śr. 400 mm × 800 mm. Wymiary makiety kolektora wydechowego muszą mieć 

wymiary wewnętrzne o średnicy 80 mm × 900 mm. Elementy makiety powinny być wydrążone 

(puste w środku, nie wypełnione). Makieta kolektora wydechowego powinna zostać 

podłączona do tłumika makiety za pomocą rury o średnicy 76 mm. Rurę z makiety tłumika 

należy również wykorzystać do odprowadzania gazów spalinowych z układu podgrzewania 

wstępnego z urządzenia badawczego. 

1.7. Termopary 

Siedem termopar (Tc) należy zamontować w makiecie kolektora wydechowego, w otworach 

od zewnątrz o śr. 2 mm. Termopary od Tc1 do Tc4 muszą znajdować się na górze makiety w 

odległościach licząc od wlotu zgodnie z tabelą 4. Termopary Tc5 do Tc7 muszą być 

usytuowane wokół makiety kolektora wylotowego w tej samej odległości od wlotu, co Tc2. 

Umiejscowienie termopar przedstawiono na rys. 5 i 6. 



 

 

Rysunek 5 Lokalizacja termopar w elemencie rury wydechowej (wlot do tłumika znajduje się po lewej stronie) 

 

Rysunek 6 Rozmieszczenie termopar 

 

1.8. Palnik propanowy 

Palnik na propan używany do wstępnego ogrzania układu wydechowego dobiera się tak, aby 

spełniał wymagania dotyczące temperatur określonych w pkt 3.4.6. 

1.9. Przeszkody 

Przeszkoda 1 ma wymiary 900 mm × 840 mm × 230 mm, jak pokazano na rys. 7. Przeszkody 

2 i 3 składają się z poziomych i pionowych rur przeszkodowych, jak pokazano na rys. 8. 

Poziome rury są obustronnie zamknięte, o średnicy 80 mm i długości 480 mm. Pionowe rury 

są wydrążone i otwarte na dole, o średnicy 80 mm i długości 230 mm. Odstęp między każdą 

rurą wynosi 20 mm. Przeszkoda 4 to pudełko o wymiarach 1250 mm × 300 mm × 390 mm, jak 

pokazano na rys. 9. 

 

Tabela 4 Lokalizacja termopar 



 

Rysunek 7 Przeszkoda 1 

 

 

Rysunek 8 Przeszkoda 2 i 3 

 

 
Rysunek 9 Przeszkoda 4 

 
1.10. Tace do pożaru powierzchniowego 

1.10.1. Kwadratowe tace z umieszczonymi w nich płytami pilśniowymi oraz paleniska 

w kształcie prostokątów należy ustawić zgodnie ze scenariuszami testowymi w 



zał. 2 do 4. Rys. 10 pokazuje wymiary paleniska testowego nr 2. Pożar próbny 

ustawia się prostopadle do długiej krawędź stanowiska badawczego. 

 

 

Rysunek 10 Taca paleniska testowego nr 2 

 
2. Testy pożarowe 

2.1. Pożary testowe wymienione w tabeli 5 należy stosować dla różnych scenariuszy 

testowych opisanych w dodatkach o nr od 2 do 5. Jako paliwo do testów należy 

stosować olej napędowy (handlowy olej opałowy lub lekki olej napędowy), heptan 

(C7H16) lub olej silnikowy 15W-40 o temp. zapłonu 230°C i lepkość przy 40° C 

wynoszącej 107 mm²/s. 

 

 

Tabela 5 Siedem rodzajów testów pożarowych przeprowadzonych na stanowisku badawczym 



2.2. Trzy różne typy pożarów powierzchniowych (tac pożarowych) są stosowane w ramach 

testów podanych w tabeli 5, i charakteryzowane są wymiarami tac. Szczegółowe dane 

odnośnie wymiarów podano w tabeli 6. 

 

 

2.3. W tabeli 7 podane objętości wody oraz paliw które należy stosować w poszczególnych 

tacach. 

 

 

2.4. Pożar testowy nr 2 składa się z tacy wypełnionej heptanem i dwóch elementów 

wykonanych z płyty pilśniowej nasączonej olejem napędowym. Gęstość płyty suchej 

wynosi 3,5 kg/m3. Wymiary płyt pilśniowych powinny wynosić 12 mm × 295 mm × 190 

mm. Płyty pilśniowe powinny składać się z co najmniej 90% surowca z drewna. 

Zawartość wilgoci w płytach przed ich namoczeniem w oleju napędowym nie może 

przekraczać 7%. Płyty pilśniowe powinny być całkowicie zanurzone w oleju 

napędowym przez co najmniej 10 minut przed badaniem i montowane pionowo w 

tacce nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem badania. 

2.5. Test nr 5 i 6 polega na podaniu mgły oleju napędowego, podczas gdy nr 7 polega na 

podaniu kropel na gorącą powierzchnię układu wydechowego. Dysza rozpylająca do 

testu nr 5 odpowiada produktowi firmy Lechler o nr. 460.368.30 lub jej odpowiednika. 

Dysza rozpylająca do próbnego pożaru nr 6 odpowiada produktowi firmy Lechler o nr. 

212.245.11 lub odpowiednikiem. Dysza rozpylająca do badania nr 7 odpowiada 

produktowi firmy Danfoss 0.60X80H lub odpowiednik. 

3. Instalacja i rozmieszczenie systemu gaśniczego w stanowisku badawczym 

UWAGA: system gaśniczy rozmieszczany i instalowany jest każdorazowo przez 

dostawcę systemu. 

3.1. Aby uzyskać minimalny stopień rozładowania systemu gaśniczego, należy tak 

zamontować system, aby jego elementy nie wpływały na sposób gaszenia. Zawartość 

środka gaśniczego powinna być zgromadzona w jego nominalnej objętości, butla 

Tabela 6 Dane dot. prowadzonych tac pożarowych  

Tabela 7 Objętości paliwa i wody stosowane w tacach 



gazowa z gazem pędnym powinna być napełniona do ciśnienia roboczego, jeśli ma to 

zastosowanie. 

3.2. System gaśniczy powinien być zainstalowany przez producenta systemu lub 

dostawcę. Rys. 11 pokazuje obszar, w którym mogą znajdować się punkty wyładowań 

środka gaśniczego, takie jak dysze, generatory środków gaśniczych lub rury 

wyładowcze środka gaśniczego. Punkty wyładowania umieszcza się wewnątrz 

urządzenia badawczego, w dwóch różnych obszarach: 

 

 

3.3. Ustawienia i konfigurację systemu przez producenta systemu należy nadzorować i 

udokumentować (np. Ilość środka tłumiącego i gazu pędnego, ciśnienie w układzie, 

liczba, typ i położenie punktów rozładunku, długość rur i liczba złączek, itp.). 

Temperatura jest mierzona podczas testów ponownego zapłonu w miejscach 

wyszczególnionych w dodatku 1. 

3.4. Praktyczne przeprowadzenie testu 

3.4.1. Tacki należy napełnić olejem napędowym i heptanem w odniesieniu się do 

poziomu wody zgodnie z tabelą 7. Jeśli płyty pilśniowe mają być używane jako 

źródło ognia, płyty pilśniowe należy zanurzyć w oleju napędowym, przed 

wykonaniem testu, zgodnie z instrukcjami w pkt 2.4. powyżej. 

3.4.2. Wymagany jest czas przed spalaniem w oparciu o informacje zawarte w 

dodatkach od 2 do 5. Czas przed spaleniem mierzy się od momentu zapalenia 

par mieszaniny palnej. Wszystkie pożary w tacach w scenariuszach testowych 

Rysunek 11 Obszar rozmieszczenia systemu gaśniczego 



należy zapalać w dozwolonym czasie zapłonu, zgodnie z dodatkami od 2 do 5, 

przy użyciu odpowiedniego źródła zapłonu. Scenariusz niskiego obciążenia 

ogniowego w dodatku 3 może być wykonywany albo z jednym pożarem próbnym 

na raz, albo z pożarami testowymi połączonymi z układem tłumienia pokazującym 

jego zdolność do gaszenia wszystkich pożarów próbnych oddzielnie lub 

połączonych. 

3.4.3. W niektórych scenariuszach testowych stosuje się wentylator w celu uzyskania 

określonego natężenia przepływu powietrza w aparaturze badawczej. Wentylator 

włącza się na 30 sekund przed aktywacją systemu gaszenia. Wentylator 

pozostaje aktywny aż do zakończenia testu, tj. dopóki nie zostanie ustalone, czy 

test został zaliczony, czy też nie (trwałe ugaszenie płomienia testowego). 

3.4.4. W niektórych scenariuszach testowych stosowany jest mgła paliwa 

stosowanego do silników wysokoprężnych. Dysze oleju napędowego uruchamia 

się na 10 sekund przed uruchomieniem układu tłumienia. Podawanie mgły paliwa 

do silników wysokoprężnych musi pozostawać aktywna do czasu zakończenia 

testu, tj. dopóki nie zostanie ugaszony pożar. 

3.4.5. Po ustalonym czasie system gaszenia uruchamia się ręcznie lub 

automatycznie. 

3.4.6. W teście na ponowny zapłon element kolektora wydechowego (z termoparami) 

jest wstępnie podgrzewana przed badaniem palnikiem zasilanym propanem (lub 

propan – butan). Element kolektora wydechowego należy ogrzewać od strony 

wewnętrznej, aż temperatura Tc2 będzie wyższa niż 600 ° C, a Tc1 będzie 

wyższa niż 570 ° C, a temperatury Tc5, Tc6 i Tc7 nie będą niższe niż 520°C. Po 

osiągnięciu ww temperatur procedurę wstępnego podgrzewania przerywa się. Po 

30 sekundach olej silnikowy jest podawany w formie kropel na element kolektora 

wydechowego, a system gaszenia uaktywni się 15 sekund później. Olej silnikowy 

powinien się zapalić przed uruchomieniem układu tłumienia. Olej powinien nadal 

kapać na element kolektora wydechowego, w trakcie gaszenia. 

4. Zakres tolerancji 

4.1. Dla podanych danych w tabelach oraz innych danych zakłada się tolerancję ±5%, dla 

wartości czasu także obowiązuje wartość tolerancji ±5 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek 2 – pożar o wysokiej energii cieplnej 

 

Tabela 1 Testy pożarowe o wysokiej energii cieplnej 

Wentylator nie jest używany 

 

Tabela 2 Rozkład czasowy dla testów pożarowych o wysokiej energii cieplnej 

 

Układ badawczy dla pożaru o wysokiej energii cieplnej został przedstawiony na rys. 1. 

 

 

 

 

 

 



Rysunek 1 Układ pożarowy od przedniej strony stanowiska badawczego 

 

 

Rysunek 2 Układ pożarowy od tylnej strony stanowiska badawczego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek 3 – pożar o niskiej energii cieplnej 

 

Tabela 1 Testy pożarowe o niskiej energii cieplnej 

Wentylator jest używany wydajność 1,5 m3/s 

 

Tabela 2 Rozkład czasowy dla testów pożarowych o niskiej energii cieplnej  

 

Układ badawczy dla pożaru o niskiej energii cieplnej został przedstawiony na rys. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rysunek 1 Układ pożarowy od przedniej strony stanowiska badawczego 

 

 

Rysunek 2 Układ pożarowy od tylnej strony stanowiska badawczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek 4 – pożar o wysokiej energii cieplnej z użyciem wentylatora 

 

Tabela 1 Testy pożarowe o wysokiej energii cieplnej 

Wentylator jest używany wydajność 1,5 m3/s 

 

Tabela 2 Rozkład czasowy dla testów pożarowych o wysokiej energii cieplnej  

Rysunek 1 Układ pożarowy od przedniej strony stanowiska badawczego 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek 5 – testy ponownego zapłonu pożaru 

 

Tabela 1 Testy pożarowe ponownego zapłonu 

Wentylator nie jest używany 

 

Tabela 2 Rozkład czasowy dla testów pożarowych ponownego zapłonu  

 

 

Rysunek 1 Układ pożarowy od przedniej strony stanowiska badawczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe wymagania: 

1. Dla wentylatora i dysz wtryskujących paliwo należy wykonać układy pomiarowe za 

pomocą których można będzie wykazać zgodność ich pracy w założonych zakresach 

przy uwzględnieniu możliwych odchyłek.  

2. Dla wentylatora i dysz wtryskujących paliwo należy zapewnić możliwość regulacji w 

zakresie ±20% od parametru nominalnego oraz krokiem regulacji pozwalającym 

ustawić nominalną wartość właściwego parametru. 

3. Dla torów pomiarowych masy, temperatury, przepływu powietrza należy wykonać 

wzorcowanie 

4. Przeszklenie drzwi znajdujących się na froncie stanowiska badawczego powinny 

zapewniać odporność na temperaturę do 800oC oraz gwałtowne chłodzenie. 

5. Wlot wentylatora należy zabezpieczyć siatką uniemożliwiająca dostanie się elementów 

większych niż 1x2 cm. 

6. Do stanowiska należy dostarczyć układ pomiarowy czasu o dokładności rzędu 1/10 s, 

którego wskazania widoczne będę z odległości 10 m (zegar z podświetleniem). Układ 

pomiarowy czasu będzie posiadał szczelność IP 55. 

7. Sterowanie układem wentylatora oraz dysz wtryskujących paliwo powinno umożliwiać 

ich wł/wył. z odległości 10 m od stanowiska i posiadać szczelność IP 55. 

8. Wskazania pomiarowe termopar powinny zostać wyniesione na odległość 10 m od 

stanowiska. 

9. Pod stanowiskiem badawczym należy przewidzieć wykonanie tacy wychwytowej do 

której będą spływać zanieczyszczenia generowane w trakcie badań. 

10. Wymagania dokonane w drodze mailowej odnośnie ustaleń technicznych są 

obowiązujące.  

 

Należy dostarczyć oryginalne materiały producenta (broszury) i/lub instrukcję obsługi 

potwierdzające spełnienie ww. wymagań w języku polskim lub angielskim. Dostawa, montaż 

w mcu wskazanym przez CNBOP oraz wszelakie ryzyka z tym związane leżą po stronie 

Wykonawcy od momentu dostawy aż do momentu uruchomienia i podpisania protokołu 

odbioru. 

Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP. Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie norm BHP oraz 

CE przez urządzenie w języku polskim.  

 

Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udzieli dla przedmiotu zamówienia gwarancji na okres 12 miesięcy miesięcy 

(zgodnie z kryterium oceny ofert). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, na własny koszt, minimum jednego przeglądu 

technicznego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym. 

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie 3 pracowników w języku polskim w CNBOP w 

zależności od jego potrzeb. Szkolenie jest wliczone w cenę urządzenia. 



4. Instrukcja obsługi drukowana i elektroniczna. 

 


