
UmowaN「………./NTG/2021/"DOSTAWA-WZ6「umowy

ZaWartaWdniu　……,………………,…….r.WeWroctawiupomiedzy:

Dolno§iaskimSzpitaiemSpecjaiistycznymim.T,Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkowej

ui.Gen,AugustaEmiiaFieidorfa2,54・O49Wroclaw

Za「e」eStrOWanymWS争dzieRejonowymdlaWroctawia-Fab「yczneJWeWrocfawiuViWydziatGospoda「CZyKrajowegoRejestru

SadowegoKRSOOOOO40364,NiP899-22-28-560,REGONOO6320384,

kt6ry「ep「ezentuje:

1)Kata「zynaKapuScihska-Dy「ekto「

2)DorotaTop01nicka-Gt6wnyKsiegowy
-ZWanymdaIej"ZamawIaJaCym’’

a

kt6ry「ep「ezentuje:

ーZWanymdaiej"Wykonawca,:

§1,

PIZedmiotumowy

Ninie」SZaumOWadotyczydostawy2szt.w6zek6wfunkcyjnych anestezjoIogICZnyChzwyposa之eniem,ZWanyChdaIe wγ「Obam主

Okre§lonych szczeg610WOW Za†aczniku nrl do umowy,SPO「Z争dzonym na podstawiezlo之OneJP「ZeZWykonawc?Oferty,do

SiedzibyZamawjaj争cego,domieJScaWSkazanegop「zezZamawiaj争ceg0.

§2.

肌も〃lnkidosねW

千〇　ReaiizaQjadostawywyrob6w,Okt6rychmowaw§1umowy,naSt?POWa6b写dzienapodstawiejednorazowegozam6wienia

Z†o之OnegOPrZeZZamawIaJaCegOZgOdniezza†acznikiemn「1doumowy.

2.Zam6wionewfo「mie pisemnejWγ「Oby,O kt6「ych mowa w ust.1powγ句,Wykonawca zobowi争zu」e Sie dostarcza6do

SiedzibyZamawlaJ争CegOdo miejscawskazanego p「zezZamawiaj争cego§「Odkiemt「ansportuwewlasnymzak「esieina

wlasnykosztwterminied045dni oddniaot「zymaniaodZamawla」aCegOZam6wienianaad「ese-maiiWykonawcy.

3.Je之elidostawavyrob6wwypadawdniuwoInymodp「acyiubwsobote,dostawanast争piwpierwszymdniu「Oboczympo

WyZnaCZOnymterminie.

4・St「onyuznajae-maiIzaobowiazuj争cydokumentzam6wieniawy「Ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wjenia).

5.Wykonawcazobowi争zanyjestnasw6jkosztzabezpieczy6dostawewy「ob6wiponosiztegotytu山pelnaodpowiedziaIno§6

aZdomomentu odeb「aniawy「Ob6wp「zezZamawlaJaCeg0.WykonawcaodpowiedziainyJeStZavyb6rSrodkatranspo巾u,

jakizawlaSdwe(Odpowiednie)opak°Waniewy「ob6w.

6"　P「zekazaniewyrob6wprzezWykonawceZamawla」争CemuWymagakaZdo「azowegopotwie「dzeniaodbi°「u=lo§cIvy「Ob6w

PrZeZWyZnaCZOnegOPraC○WnikaZamawia」aCeg0

7"　Dostawawyrob6wbezpotwierdzeniazam6wienianapISmieprzezZamawIaJaCegObedziedokonananaryzykoWykonawcy

iniewl亀とeZamawIaJ争CegOC○doprzy」eCIaWy「Ob6wizaptaty.

§3,

Zobowi弓Zanfa叩ykonawcy

l.Wykonawca wykonu」e PrZedmiot umowy w†asnymi silami.Powie「zenie wykonania czesci p「zedmiotu umowy

POdvvykonawc○m wymaga uprzedniej pisemnej,POd「ygorem niewaかo§c主ZgOdy Zamawiaj争ceg○○Wykonawca ponosi

Petn争Odpowiedzialno§6zadzialanialubzaniechaniapodwykonawc6w,kt6rympowierzy十wykonaniep「zedmiotuumowy.

2.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowi争ZuJaCymi PrZePISami,nOrmaml POiskimi zharmonizowanymi

ZnOrmamieuropejskimi.

3.Wykonawca z°bowiazuje sie przed†○之y6Zamawiajacemu wraz z dostaw争　dokumenty dopuszczaj争ce d○　○brotui

StOSOWanianate「enieP01skiwyrobywykazanewza†acznikunrldoumowy.

4.Wykonawca niebedziewnosi†「oszczehdoZamawIaJ争CegOWPrZyPadkuog「aniczeniaprzezZamawIaJ争CegOPetnejilo§ci

PrZedmiotuumowy,

§4,

W白runkizakupuzastepczego

l.Wprzypadku op6ZnieniaWykonawcywdostawiewyrob6wwe wskazanym w§2ust2,umOWyterminie,Zamawiaj争cy

bedzie uprawniony do z「ealizowania zam6wienia uimego dostawcy z uwzgl写dnieniem mo之Iiwo§cj zakupu wy「Ob6w

「6wnowaZnych(tzw.nabyciezastepcze).Zamawiaj争cy powiadomipisemnieWykonawce o takim zakupie,CO OZnaCZa6
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2.W p「zypadku dokonania nabycia zastepczego,Wykonawca zobowi争Zanyjestzap†aci6na rzeczZamawlaj争cego kwote

StanOWi争ca r6Znice pomiedzy cen争　wy「Ob6w,kt6「争　Zamawiaj尋cy zob°Wiazany jest zaptaci6　w zwi争zku

Z nabyciem zastepczym,a Cen争Wγ「Ob6w,jak争Zamawiaj争cyzaplaciルyWykonawcy,gdybyten dosta「czy†zam6wione

Wy「Obywterminie.Wykonawcazobowi争zanyjestdozaptatykwoty,Okt6rejmowawzdaniupoprzednim,Wte「minied030

dnioddniawystawieniaprzezZamawfaj争cegonotyobci辞eniowej,bed cejjednocze§而ewezwaniemdozaptaty,

§5.

Skfadnfkiumovy

Integ「aln争czesci争ninlelSZeJumOWγjeStZat争CZnikn「1-F°「mulaiZaSOrtymentOW○○CenOWy.

§6.

Czasob°面?ZyWaniaumowy

CzasobowiazywanianinlejSZeJumOWyuStalasIenaOkresoddnia……「.dodnia……r.

§7.

WarfoS6umovy

l.Og6lna wartoS6　umowy wynosi　　　　　　….Zl brutto(SIownie:

ZZataCZnikiemn「1doumowy.

2.Wykonawcagwa「antujestateiniezmiemecenyprzezcalyczasobowiazywaniaumovy,

..zIotych),ZgOdnie

3.Sta†oS6cen,Okt6rejmowawust.2pow之Zej,niedotyczyobni之eniap「zezWykonawcecenwykazanychwzalacznikun「1do

UmOWy,ZP「ZyCZynnieujetychwumowie,P「ZeZCa†yczasobowiazywaniaumowy.

4"　Wp「zypadku zmiany ustawowe」StaWkiVAT,Zmiana wynagrodzenia objetego ninieJSZ争umOWa,γnikaj争ca ze zmiany

StaWkiVAT,naSt写PujezdniemweJSCiaw之ycieaktup「awnegozmienfaj争cegotestawk?.

§8,

RegいowanIenaIe2noScI

l・NaleZno§6　za dostarczone vyroby bedzie regulowana p「zez Zamawla」aCegO P「Zeiewem z konta bankowego

ZamawIa」争CegO na konto bankowe Wykonawcy nr W te「minie60dni,Iiczac od dnia

dosta「czeniaZamawiaj争cemu prawidtowowystawionejfaktu「ywfo「mie papieroweJlubfo「macie ust「ukturyzowanym za

POS「ednictwem platfo「my eIekt「onicznego fakturowania.W p「zypadku wskazania w tre§ci faktury numeru「achunku

bankowegoimegonj之Ok「e§lonywzdaniupop「zednim,ZamawiajacywzywaWykonawcedodop「OWadzeniajejzg°dno§ciz

Umow争iwstrzymu」eSiezzaplat争doczasu do「eczeniafaktu「yzawie「a」aCe」P「aWidlowy nume「rachunku bankowego-

ZgOdnyzUmow争,

2.Wykonawca wystawj ZamawlaJ争Cemu faktu「e wed†ug cen jednostkovvych,ZgOdnie z Za†acznikiem n「1do umowγ,a

Zamawla」aCyZaP†aciWykonawcyzadostarczonewy「oby.

3.Nawszystkichfakturachdotycz争cychniniejszegopost写powaniaWykonawcazobowi争ZanyjestumieSci6wwidocznyspos6b

numerumowyZamawiaJ争Ceg0O「aZnumerZam6wienia.

§9,

ZakazydofyczaceWykonawcy

l"　Wykonawca nie mo之e dokona ce却Wie「zyteInoSci bez uprzednieji pisemnej,POd「ygorem niewaZno§ci,ZgOdy

Zamawi争j争cego,ani「egul°Wa6wie「zyteino§ciwd「odzekompensaty.

2,　Wykonawca zobowl争Zu」e Sie do niezawierania um6w po「写cze白jaki gwa「anqI Z POdmiotamitrzecimi dotyczacych

ZObowlaZahwynikajacychzninIeJSZelumOWy,anlWy「a之a6zgodynap「zyst争pIenjedodルgu.

§10.

Wdrunkigwa伯n匂i′′?kQ/mi

l,Wykonawca udziela ZamawiaJ争Cemu gWa「anqIi「?kqimi na p「zedmiot umovy.Wykonawca udzieia Zamawl到aCemu

gwa「ancjinaokres36miesiecy,ZgOdniezopisemzawartymwZalcznikunrliicz争coddniadokonaniaodbio「up「zez

ZainawiaJaCeg0.

2.W「amachodpowiedzialnoSciztytutugwa「anQj=r?kqjm主WykonawcawymieniwadIiwγWyr6bnawoInyodwadIubdokona

jegonaprawy,jeZe=wadyteujaw両asl?WCi争gute「minu,Okt6rymmowawust.1pow之もWykonawcazobowi争zanyjest

dosta「czy6vIγ「6bw0lnyodwadIubdokona6jegonap「awyniezwlocznie-niep62niejjednakni之WClagu3Odnj oddnia

Zg†oszeniaprzezZamawiaj争cegozapomocae-maila(Skanpodpisanegodokumentu).

3.Wykonaniezobowiazahztytulugwaran句=「?kQjminaieZydoprzedmiotuumovy.

4.NinieJSZaumOWaStanOWidokumentgwa「ancy」nyWrOZumieniuprzepIS6wKodeksucyw=neg0.

5.D○○dpowiedzialnoSciWykonawcyztytufu「?kojmistosujesiep「zepisyKodeksucyw冊ego.

§11.

OsobyodyowiedzfalnezaIeaIizaqeumowyposronieZamau〃ayaCegO

「.Osobaodpowjedzialnazarealizaqeumowypost「onieZamawIa」争CegO:Kie「ownikSekQjiGospoda「CZejtel.713064439.

2,Osobaodpowiedzialnazanadz6「nad「eaIizaqaumowypost「onieZamawIa」aCegO:Dy「ektortel.713064420,
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§12.

Zmianaposfanowie高umovy

l・WszeIkiezmianyumowγWγmagajazachowaniafo「mypISemnegOaneksu,POdpisanegop「zezobiest「onypod「YgO「em

2.St「onyzast「zega」争SObieprawodowp「owadzeniazmianwumowiewwypadkachok「e§Ionychponize):

1)zmianadanychZamawiaj争cegolubWykonawcy(nazwy,Siedziby,n「eWidencyjnegoNIP,REGON,formyprawnejitd.);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktowychzawartychw§2ust"2umovyorazdanychzawartychw§3ust.1umowy.

3.DopuszczasleZmianeumowywzakresiep「zedmiotowym,tO」eStZaStaPieniewyrobuoPjetegoumow争odp°Wiednikiem

WP「ZyPadku:

1)zaprzestaniawytwarzaniap「zezpr°ducentawy「Obustanowi争cegop「zedmiotumowy;

2)wyc○faniasta「egoiwp「owadzenienowegowyrobustanowiacegop「zedmiotumowy;

3)wygaSni写cia§wiadectwa「ejest「adi.

4.Zmiana,O kt6「q m°WaWuSt.3powyZej,bedziedopuszczaIna podwa「unkiem,之eodpowiednikwyrobu:bedziespe十niai

WSZyStkievymaganiaZapytaniaofchowego,niebedziemia†ni之SZyChparametr6wodzaofe「OWanyChp「zezWykonawcew

Ofe「cie o「az bedzie znajdowalzastosowanie c○na」mnIq WtyCh samych wskazaniach co wyr6b stanowlaCy P「Zedmiot

umowyiPrZyCenieniewyZszeJniZcenawy「ObustanowlaCegOPrZedmiotumovvy.

5.Zmiany,Okt6「ychmowapowyze」,mOganadtodotyczycsposobukonfek匂OnOWaniawyrobu.

6.W p「zypadku zmian stawek podatku VA丁,Zmiany wysokoSci minimainego wynagrodzenia za p「ace,Zmiany zasad

iwγSOkoScistawkiskfadkina ubezpieczenja spotecznelub zdrow°tne W PrZyPadku,gdy maj争one wp†yw na koszty

Wγkonania przedmi°tu umOWy,StrOny uStafaj争mo之Iiwo§6wp「owadzenia tych zmian na podstawie obowI争ZuJ争CyCh

PrZePISOW PraWnyCh w tym zak「esie.CieZar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane pow之eJ P「ZyPadki

SPOCZyWa na Wykonawcy・W sytuaQjiopisanej wzdaniu piervszym Wykonawca winien skie「owa6do Zamawi争j争cego

Pisemnywniosekwrazzuzasadnieniemo「azszczeg6towymwyliczeniemwかywuzmianynaponoszoneprzezWykonawce

kosztywykonaniap「zedmiotuumowy.

§13,

Ods館pienieodumovy

l"　Zamawla」争CymO之eodstapi60dumowy,」e之eli:

1)Wykonawcaniedot「zymujete「min6wokre引onychwniniejszejumowie;

2)Wykonawcawykonujep「Zedmiotumovvywspos6bniezgodnyzumowalubnormam=wa「unkamip「awemok「e引onymi;

3)Wykonawcaniewykonujewustalonymte「miniezobowi争zahok「eSlonychw§10umowy;

4)WykonawcadostarczaZamawiajacemup「Zedmiotumovy,kt6regopa「ametrytechniczneijakoSciowenieodpowiadaja

WymaganiomZamawiaj争ceg○○kre§IonymwZapytaniuofertovym.

5)w「aziezaistnieniaistotnejzmianyok°Iiczno§cipowoduj争cej,之ewykonanieumowynieleZywinte「esiepubiicznym,

CZegOniemoZnaby†oprzewidzie6wchw掴zawarciaumowy,Iubdalszevrykonywanieumowymo之ezag「ozi6istotnemu

interesowibezpleCZehstwapahstwalubbezpieczehstwupub=cznemu-Wtakimp「zypadkuWykonawcamo之ezaZada6

0dZamawiaj争cegowyt争czniewynagrodzenianaleZnegoztytu山z「eaIjzowanejju之CZeSciumowy.

2.WsytuaQji,Wkt6「ejZamawiajacydowiedzia†si?○○koiicznoSciachuzasadniaj争cychodstapienieodumowy,WSkazanych

W uSt.1powγZej,Zamawla」争Cy WeZWie Wykonawce do zaprzestania naruszeh,WyZnaCZa」争C mu PrZy tym termin do

usunieCIanaruSZefr

3.Pobezskutecznymupfywiewyznaczonegoterminu,Okt6rymmowawust"2powγ之ej,Zamawiaj争cybedzieuprawnionyd○

○dstapieniaodumowywte「minie20dnioddnia'Wkt6「ymZamaw-aJaCydowiedzialsI?OOkoiicznoSciachwskazanych

WuSt.1povIγ軌uZaSadniaj争cych odst争pienie.0§wiadczenieo odst争pieniu spo「z争dzonezostaniewfo「mie pisemnej

idosta「CZOneniezwlocznieWykonawcy,

§14,

Karyumo仰e

l.Wyk°naWCaZaP†aciZamawlaJaCemunaStePuJ争Cekaryum°Wne:

1)wwysoko§ci2%wartoScibruttoniez「eaijzowanejwte「miniedostawγWγrOb6w(WartO§6wskazanawzatacznikunrldo

umowy)zakaZdydziehop6Znieniawdostawie,POCZ争WSZyOddnianastepuj争cegopouptywiete「minuokre§lonegow§2

ust.2umovydodniaz「ealizowaniadostavy;

2)w wysoko§ci3%warto§ci b「utto vy「ob6w,kt6rych dotyczy rekIamaQja,Za kaZdy dzieh op6之nienia w wykonaniu

ZObowi争zahwynikaj争cychzodpowiedziaIno§ciztytufugwaranqi=rek句mi;

3)wwysoko§c=%warto§cibrutto umowy,WSkazanej w§7ust,1umow,Za kazdydzieh op6Znieniawwykonaniu

ZObowiaza血Iγnikajacychz§3ust.3umoyy,POCZaWSZyOddnianastepujacegopouplywiete「minudowykonania

ZObowiaZaniadodniawykonaniazobowl争Zania;

4)wwysokoSc=O%niez「eaIizowanejwarto§cib「uttoumowγ,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eIiZamawiaj争cyodstapi

Odumowyzp「ZyCZynlezacychpostronieWykonawcy;

5)wwysoko§cilO%wartoScib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust,1umowy,je之e=Wykonawcanaruszyzapisy§9umowy.
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2.Je之eIiszkoda p「zewγ之SZaWySOko§6karyumownej,ZamawIa」争Cemu P「ZyS†uguJe PraWO do dochodzeniaodWykonawcy

OdszkodowaniaprzeWZsza」争CegOWySOkoS6naliczonejkaryumowne」.

3.Wykonawcawy「a之azgodenapot「争caniekarumownychzp「zys†ugujacegomuvynag「Odzenia.

4.Brakszkodyniewy†aczaup「awnieniaZamawIa」aCegOdonaiiczeniaka「yumownej.

§15○

○SwiadczeniedofyczqcezObowi争zaniadozachowanfaw句yemnicymfo仰aq/io旬nkQ/OnOWaniuDolnoSIas妬ego

SzpiぬhSpeqjaIisfycznego;m.rMarciniaka-Cenf仰mMe匂ycynyRafunkowq/

1.Wykonawcao§wiadcza,之ezobowiazujesiedozachowaniawtajemnicyinieujawnianiaosobomt「zecim,WCZaSietrwania

umovy o「az p○○g「OZWI争Zaniu,WSZeIkichinfo「maqiZWi争ZanyCh ze§wiadczeniem przedmiotu umowy na podstawie

ninlejSZe」umOWyOraZPOZySkanycht争d「°g争info「maQjiofunkQionowaniuD01noSiaskiegoSzpitaiaSpeQjalistycznegoim.T.

Ma「Ciniaka-Centrum Medycyny Ratunk°We」,StallOWiaCyCh tajem印C写PrZedsi写bio「stwa w「ozumieniu ustavvyz dnia16

kwietnia1993r.0ZWa庇aniunieuczciwejkonku「enQji(t.j∴Dz.∪.z2019「.poz.1010.).

2.Wykonawca z°bowi争Zuje Sle r6wnie之do przestrzegania przepiS6w ustawy z dnialO maja2018「.○○Ch「onie danych

OSObowych(t.j∴Dz.∪.z2019「.,POZ,1781).

3.JednoczeSnieWykonawcaoSwiadcza,之eznanajestmuodpowiedziaInoS6kamawynikaj争cazww.ustaw.

§16,

Kwesfjespome

Spo「y mogapewynika6wzwi争zku z rea=zacj争umowyst「OnyZObowi争zujasie「°ZSt「Zyga6poiubownie na d「Odze negoQja申子

Wrazieb「akuporozumienia言i.wsytua画,gdywterminie30dnioddniapodj?CianegoQjaQjist「Onynieosi争gndypo「OZumienia

-SPO「y「OZStrZyga†bedziesadw†a§civydIamIeJSCaSiedzibyZamawIa」aCeg0.

§17.

1meposfanowieniaumovy

Wsprawachnieu「eguiowanych n面qszaumow争zastosowaniemaJaP「ZePISyuStaWyP「awozam6wien pubIicznych,K°deksu

CyWiIneg○○「aZinnepowszechnieobowiazuJaCePrZePISyPraWama」aCeZWiaZekzprzedmiotemumowy,

§18.

Posfanowieniakohcowe

Umowa spo「z争dzona zosta†a w2jednob「zml争CyCh egzemplarzach-1egzempla「z dIa Wykonawcy,1egzempla「z dla

ZamawIa」aCeg0.

ZamawIaJacy Wykonawca

Zalaczniknrldoumowyn「‥

FORMU」ARZ　ASORTYMEN丁OW○○CENOVVY 
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1 �W6zekfunkcyjny aneste之ioIogicZny ZWyPOSa之eniem �SZt、 � � � �認態 �� � � � �懇 �� � � � �∴ �獄’. � �∴ � �∴∵ � 

∴　二二 � ��懸 � ����� � ��; � � � �発 案 譲 � �二言 翳 � 

饗 �饗 撥 �蓑襲 態 �渋 � �ヾ糞 婆を �� �;∴ ∵ドi∴∵ � � � �蒲達 羽緩 � �隷 � �畿 

怒 ��㍉←与、 ���窪 �� �● 翳 �� � � ��灘 鬱霧 �繋慈 � �� �譲 二 
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