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nr DGE-2311-14/2/2022 

 

OGŁOSZENIE 
 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w 

Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące 
zadanie: 

 
“Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej 

i klimatyzacyjnej w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych SPSK1 PUM przy 
ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie” 

 
 

1. ZAKRES RZECZOWY USŁUGI 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje czyszczenie mechaniczne i dezynfekcję pionów i poziomów 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej wraz z pracami budowlanymi w SPSK 1 PUM 
w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 zgodnie z przedstawionym zakresem, wytycznymi 
Zamawiającego uzyskanymi w trakcie realizacji umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r., poz. 402). 
 

Zakres przedmiotu obejmuje w szczególności: 
1. czyszczenie i dezynfekcję przewodów instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 

w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych CLUW w zabudowie o łącznej długości  - 
ok.  530 mb, w tym: 

a. strych VI piętro – ok. 26 mb, poddasze V – ok. 66 mb + 70 mb, 12 kanałów 
pionowych pomiędzy  II a V kondygnacją – 156 mb oraz kanały pionowe pomiędzy  
V  a VI kondygnacją – 30 mb  wraz z zespołami wentylacyjnymi nr NW1, nr 7, 
nr 8, nr 9 i nr 10  zlokalizowanymi w pomieszczeniu wentylatorni, 

b. pomieszczenia CLUW na piętrze II budynku C –  ok. 85 mb + 90 mb, 
2. czyszczenie i dezynfekcję przewodów instalacji wentylacyjnej jw. w wentylatorowni 

zlokalizowanej na poddaszu i w pomieszczeniach CLUW na II piętrze; 
3. czyszczenie i dezynfekcję pionów  instalacji wentylacyjnej jw.; 
4. czyszczenie mechaniczne i dezynfekcję central klimatyzacyjnych – 5 szt. wraz z dostawą 

wymianą filtrów; 
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5. wykonanie wizualnej kontroli stanu rzeczywistego oceny i stopnia zabrudzenia kanałów 
wentylacyjnych (za pomocą systemu kamery mobilnej) przed wykonaniem czyszczenia 
każdego z 5 układów wentylacyjnych wskazanych w punkcie nr 1 a następnie dostarczenie 
zapisu Zlecającemu. Na podstawie wykonanej inspekcji należy przeprowadzić wspólnie ze 
Zlecającym analizę i dokonać wyboru metodyki czyszczenia. Ponadto z przeprowadzonej 
inspekcji należy wykonać film, który zostanie przekazany Zamawiającemu w formie zapisu 
na nośniku pamięci Flash typ PenDrive USB min. 3.0 . Inspekcja oraz jej zapis na nośniku 
(wraz z opisem identyfikacyjnym poszczególnych układów) musi obejmować wszystkie 
odcinki poziome i pionowe kanałów nawiewnych i wywiewnych oraz odcinki końcowe 
doprowadzające do anemostatów w pomieszczeniach;  

6. wykonanie w razie potrzeby otworów rewizyjnych w kanałach dystrybucyjnych oraz 
wstawienie drzwiczek rewizyjnych -  ok. szt. 20;  

7. wykonanie zabudowy otworów rewizyjnych w płytach GKF drzwiczkami rewizyjnymi   -  
ok. 20 szt. z obróbką; 

8. czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja wszystkich kratek, dyfuzorów, anemostatów i 
wywiewników (kratek wyciągowych), a w razie stwierdzenia konieczności wymiany z 
uwagi na istniejące uszkodzenia - wymiana na nowe; 

9. wykonanie wszelkich prac naprawczych w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych 
podczas prac montażowych, łącznie z naprawieniem powierzchni (w tym: naprawa 
zabudowy g-k ze szpachlowaniem powierzchni,  malowanie naruszonego elementu w 
całości z doborem kolorystyki);  

10. wykonanie wizualnej kontroli stanu rzeczywistego czystości kanałów wentylacyjnych (za 
pomocą systemu kamery mobilnej) każdego z 5 układów wentylacyjnych po wykonaniu 
czyszczenia i dezynfekcji. Z przeprowadzonej inspekcji należy wykonać film, który zostanie 
przekazany Zamawiającemu w formie zapisu na nośniku pamięci zewnętrznej Flash typ 
PenDrive USB min. 3.0. Inspekcja oraz jej zapis na nośniku (wraz z opisem 
identyfikacyjnym poszczególnych układów) musi obejmować wszystkie odcinki poziome i 
pionowe kanałów nawiewnych i wywiewnych oraz odcinki końcowe doprowadzające do 
anemostatów w pomieszczeniach.   

11. wykonanie kontroli skuteczności wykonanych prac (czyszczenia i dezynfekcji kanałów) 
metodą zderzeniową  przez niezależne akredytowane laboratorium badawcze (próbki do 
badań w obecności Zamawiającego pobiera i zabezpiecza przedstawiciel laboratorium). 
Pozytywny wynik badania stanowić będzie podstawę dokonania odbioru robót przez 
Zamawiającego. 

 

2. TERMIN REALIZACJI ZADANIA, WARUNKI WYKONANIA I 
PŁATNOŚĆ 
 

1 Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 20 dni od momentu podpisania umowy. 
2 Harmonogram realizacji zadania należy wykonać w uzgodnieniu z przedstawicielem Działu 

Głównego Energetyka.  
3 CLUW posiadaja łącznie 10 pomieszczeń oraz korytarz wentylowanych mechanicznie lub 

klimatyzowanych, rozlokowanych na II kondygnacjach budynku (w tym 4 sale chorych i  
gabinet zabiegowy. Dopuszcza się możliwość wykonywania prac maksymalnie w dwóch 
salach chorych w jednym dniu.  

4 Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym obiekcie szpitalnym, harmonogram prac i wejście 
do konkretnych sal chorych należy uzgodnić z użytkownikiem z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem.  
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5 Przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej oraz zapoznać 
się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Wizję lokalną można 
przeprowadzić w dni robocze w godz. 1000 - 1300 po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym – tel.: 091-425-30-53. 

6 Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z: protokołem końcowego odbioru 
(stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia), certyfikatem środka dezynfekującego i 
dokumentem potwierdzającym pozytywny wynik badania (czyszczenia i dezynfekcji kanałów) 
wystawionym przez akredytowane, niezależne laboratorium oraz nośnikami zawierającym 
zapis video z inspekcji wizualnej wykonanej przed i po czyszczeniu. 

7 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
obejmującym koszt wszystkich zleconych do wykonania prac  oraz wszelkie koszty 
dodatkowe, w tym koszty przyjazdu, pobytu, montażu, a w razie potrzeby demontażu i 
ponownego montażu elementów wentylacji oraz koszty prac naprawczych określonych w 
opisie znajdującym się w ogłoszeniu i w ofercie. 

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyny. 

9 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w umowie. 

10 Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 
Oferty prosimy składać wyłącznie na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia) do 
dnia  26.10.2022 r. do godz. 1000 w Dziale Głównego Energetyka SPSK1 PUM lub przesłać pocztą e-
mail na adres:  d.hawrylczuk@spsk1.szn.pl   
 
Kontakt:  
Kierownik działu DGE Dariusz Hawrylczuk,     tel.:  91-425-30-53;         0601 865 585 
Inspektor ds. Technicznych Justyna Janiszewska   tel.:   91-425-32-43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczecin, 18.10.2022 r. 
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Załącznik nr 1 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2021  
Dyrektora SPSK Nr 1 PUM z dnia 17.06.2021 r. 

 
Formularz oferty 

na wykonanie zamówienia o wartości od 1.000,00 zł do równowartości 50.000 zł 
netto 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 
SPSK NR 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin 
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
“Kompleksowe czyszczenie systemu wentylacji w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych 
CLUW SPSK1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie” 

 
III. Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP ………………………………… 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę ryczałtową 
…………………………………………………..……. zł w tym: 
a) cenę jednostkową netto: ……………………….………………………… zł 

słownie netto: …………………………………………………………………… zł 

b) cenę jednostkową brutto: ………………………………………….…… zł 

słownie brutto:…………………………………………………………………… zł 

c) podatek VAT: ………………………… 
 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia:  20 dni od podpisania umowy 

b) okres gwarancji:   12 m-cy od dnia odbioru 

c) warunki płatności:    30 dni od daty złożenia faktury 
 

3. Załącznikami do niniejszego formularza są: 
 

a. ………………………………………….. 

b. …………………………………………… 

 
 

…………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 
………………..………………………………………… 

(pieczęć, podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2. 
 

UMOWA  Nr  DGE-2311-14/3/2022 
 
zawarta w dniu   ……... ….. .2022 r.   pomiędzy : 
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71–252 Szczecin, 
wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: 0000009581, 
NIP: 8522211119, REGON: 000288892 
który reprezentuje: 

Dyrektor – dr n. med. Konrad Jarosz 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a:  
……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
przy ul……………………,    ……………………………………..  

NIP:  …………………………….. REGON: ……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w oparciu o wyniki przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego badania 
rynku, na podstawie notatki służbowej z dnia …… ..... 2022 r. i uznania  oferty Wykonawcy jako 
najkorzystniejszej. Z uwagi na fakt, iż zamówienie to nie przekracza wyrażonej w złotych polskich 
równowartości 130 000 PLN, nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 
 
 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy tj.: „Kompleksowe czyszczenie i 

dezynfekcja  instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej w Centrum Leczenia Urazów 
Wielonarządowych CLUW SPSK1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie”, na który 
składa się czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja instalacji jw. wraz z pracami budowlanymi, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zakresem 
znajdującym się w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawionym 
zakresem, wytycznymi Zamawiającego uzyskanymi w trakcie realizacji umowy oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r., poz. 402). 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 
a. czyszczenie i dezynfekcję przewodów instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej 

w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych CLUW w zabudowie o łącznej długości  
- ok.  530 mb, w tym: 
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b. strych VI piętro – ok. 26 mb, poddasze V – ok. 66 mb + 70 mb, 12 kanałów pionowych 
pomiędzy  II a V kondygnacją – 156 mb oraz kanały pionowe pomiędzy  V  a VI 
kondygnacją – 30 mb  wraz z zespołami wentylacyjnymi nr NW1, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10  
zlokalizowanymi w pomieszczeniu wentylatorni, 

c. pomieszczenia CLUW na piętrze II budynku C –  ok. 85 mb + 90 mb, 
d. czyszczenie i dezynfekcję przewodów instalacji wentylacyjnej jw. w wentylatorowni; 
e. czyszczenie i dezynfekcję pionów instalacji wentylacyjnej jw. ; 
f. czyszczenie mechaniczne i dezynfekcję central klimatyzacyjnych – 5 szt. wraz z dostawą i 

wymianą filtrów; 
g. wykonanie wizualnej kontroli stanu rzeczywistego oceny i stopnia zabrudzenia kanałów 

wentylacyjnych (za pomocą systemu kamery mobilnej) przed wykonaniem czyszczenia 
każdego z 5 układów wentylacyjnych wskazanych w lit. „a” niniejszego ustępu a 
następnie dostarczenie zapisu Zlecającemu. Na podstawie wykonanej inspekcji należy 
przeprowadzić wspólnie ze Zlecającym analizę i dokonać wyboru metodyki czyszczenia. 
Ponadto z przeprowadzonej inspekcji należy wykonać film, który zostanie przekazany 
Zamawiającemu w formie zapisu na nośniku pamięci zewnętrznej Flash typ PenDrive 
USB min. 3.0. Inspekcja oraz jej zapis na nośniku (wraz z opisem identyfikacyjnym 
poszczególnych układów) musi obejmować wszystkie odcinki poziome i pionowe 
kanałów nawiewnych i wywiewnych oraz odcinki końcowe doprowadzające do 
anemostatów w pomieszczeniach;  

h. wykonanie w razie potrzeby otworów rewizyjnych w kanałach dystrybucyjnych oraz 
wstawienie drzwiczek rewizyjnych -  ok. szt. 20;  

i. wykonanie zabudowy otworów rewizyjnych w płytach GKF drzwiczkami rewizyjnymi   -  
ok. 20 szt. z obróbką; 

j. czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja wszystkich kratek, dyfuzorów, anemostatów i 
wywiewników (kratek wyciągowych), a w razie stwierdzenia konieczności wymiany z 
uwagi na istniejące uszkodzenia - wymiana na nowe; 

k. wykonanie wszelkich prac naprawczych w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych 
podczas prac montażowych, łącznie z naprawieniem powierzchni (w tym: naprawa 
zabudowy g-k ze szpachlowaniem powierzchni,  malowanie naruszonego elementu w 
całości z doborem kolorystyki);  

l. wykonanie wizualnej kontroli stanu rzeczywistego czystości kanałów wentylacyjnych (za 
pomocą systemu kamery mobilnej) każdego z 6 układów wentylacyjnych po wykonaniu 
czyszczenia i dezynfekcji. Z przeprowadzonej inspekcji należy wykonać film, który 
zostanie przekazany Zamawiającemu w formie zapisu na nośniku pamięci zewnętrznej 
Flash typ PenDrive USB min. 3.0. Inspekcja oraz jej zapis na nośniku (wraz z opisem 
identyfikacyjnym poszczególnych układów) musi obejmować wszystkie odcinki poziome 
i pionowe kanałów nawiewnych i wywiewnych oraz odcinki końcowe doprowadzające do 
anemostatów w pomieszczeniach;   

m. wykonanie kontroli skuteczności wykonanych prac (czyszczenia i dezynfekcji kanałów) 
metodą zderzeniową przez niezależne akredytowane laboratorium badawcze (próbki do 
badań w obecności Zamawiającego pobiera i zabezpiecza przedstawiciel laboratorium).. 
Pozytywny wynik badania stanowić będzie podstawę dokonania odbioru robót przez 
Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą cenową, wynosi …………… netto, do którego 
doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.  
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje koszt 
wykonania wszystkich prac wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty 
dodatkowe, w tym koszty przyjazdu, pobytu, montażu, a w razie potrzeby demontażu i 
ponownego montażu elementów wentylacji, oraz koszty prac naprawczych określonych w opisie 
znajdującym się w ogłoszeniu i w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w umowie. 

3. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy w miejscu użytkowania, to 
jest w klinikach zlokalizowanych w budynku Św. MikołajaSPSK1 PUM w Szczecinie przy ul. 
Unii Lubelskiej 1, w terminie nie przekraczającym 40 dni od daty podpisania umowy. 

2. Dokładny termin wykonania usługi zostanie ustalony z przedstawicielem Działu Głównego 
Energetyka  SPSK1 PUM. 

3. Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym obiekcie szpitalnym, harmonogram prac i wejście do 
konkretnych sal chorych należy uzgodnić z użytkownikiem z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem. Dopuszcza się możliwość wykonywania prac maksymalnie w dwóch salach 
chorych w jednym dniu. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez 
Zamawiającego, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, sporządzony w oparciu o 
uzyskany pozytywny wynik badania, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. k niniejszej umowy. Do 
podpisania protokołu odbioru robót ze strony Zamawiającego upoważnieni są łącznie: 
Kierownik Kliniki oraz przedstawiciel Działu Głównego Energetyka. Pozytywny wynik badania, 
o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. k niniejszej umowy, certyfikat środka dezynfekującego oraz 
zapisy video z inspekcji wizualnej wykonanej przed i po wykonaniu czyszczenia zostaną 
dołączone, obok protokołu odbioru robót, do przedkładanej faktury. 

 
§ 4 

1. Zapłata za wykonaną usługę będzie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi dokumentami wskazanymi w 
§ 3 ust. 4 niniejszej umowy. Na fakturze należy podać Nr umowy. Płatność zostanie dokonana na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że musi być on zgodny z 
numerem rachunku bankowego ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,  
2) karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
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2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki ustalonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace 
stanowiące przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru robót.  Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

2. Warunki udzielonej gwarancji jakości nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne 
niż wynikające z Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 8 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie. 
 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i jeden dla Zamawiającego. 
 
 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ	ODBIORU		DGE‐2311‐14/4/2022	

Spisany w SPSK1 nr 1 PUM w dniu    ……..04.2022 r.   dotyczący  - „Kompleksowe czyszczenie i 
dezynfekcja  instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej w Centrum Leczenia Urazów 
Wielonarządowych CLUW  SPSK1 PUM przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie” 
 
w sprawie odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji wymienionych robót wykonywanych 
przez :  firmę   …………………………………….………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 na podstawie umowy  nr DGE-2311-8/3/2022 z dnia ……...2022 r .  
 
Komisja w składzie: 

1. …………………………………..  …………. DGE SPSK1 PUM 
2. ………………………………….  ………… DGE SPSK1 PUM 
3. ………………………………….  …………………………………. 

4. …………………………………………………………………..  Wykonawca  
 

A. Wykonawca w trakcie odbioru przekazał Zamawiającemu następującą dokumentację: 
1. Protokół z dnia ………….;. .z pozytywnym wynikiem badania czystości powietrza uzyskany 

metodą zderzeniową, wystawiony przez akredytowane laboratorium 
………………………………………..……………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………….. 

2. Certyfikat zastosowanego środka dezynfekującego, 
3. Nośnik z zapisem wizualnej kontroli stanu rzeczywistego zabrudzenia kanałów 

wentylacyjnych (za pomocą systemu kamery mobilnej) przed wykonaniem czyszczenia 
każdego z 6 układów wentylacyjnych, 

4. Nośnik z zapisem wizualnej kontroli stanu rzeczywistego zabrudzenia kanałów 
wentylacyjnych (za pomocą systemu kamery mobilnej) po wykonaniu czyszczenia każdego z 
6 układów wentylacyjnych, 
 

B. Po oględzinach wykonanych prac oraz sprawdzeniu dostarczonych dokumentów stwierdzono, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z:  
1. z umową i z przepisami BHP, 
2. w czasie odbioru technicznego stwierdzono: 

a) zakończenie prac zgłoszono w dniu ……………………….. – zgodnie/nie zgodnie ze 
wskazanym terminem umownym,  

b) stwierdzone usterki – 

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

……………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………..………………………………., 

 

C. Okres gwarancji ustala się do dnia:  12 miesięcy od dnia odbioru tj. do dnia  …………….2023.  
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D. Usterki i niedoróbki wykazane w punkcie B.2.b zostaną usunięte przez Wykonawcę do dnia: 
 ............................................................................................................................ 
 
W związku z powyższym Komisja odbiera / nie odbiera ww. prace. 
 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
1. ……………………………….…………...…..................  
 
 
 
2. ………………………………………………………….. 

 
 
 

3. ………………………………………………………….. 
 
 
 

4. …………………………………………………………… 
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