DolnoSl挙kiSzpitalSpecIaiisty⊂Zny
im,T,Ma「ciniaka

CentrumMedycynyRatunkowel
N丁G.037.93.2021
Wroc†awO5.10.2021r.

Zaproszeniedoskladaniap「opozycjicenowejnadostawe‑

Zadanienrl‑PAS6wuNIERUCHOMIA映CYCHDLAPACJENT6w,

Zadanienr2‑PODUSZKADOBOCZNEGOPOZYCJONOWANIAPACJENTA.
dla DoInoSねskiegoSzp盲taiaSpecjaiistycznegoim.T.Ma「ciniaka‑CentrumMedycynyRatunkowej

PostepowanieniepodIega ustawiezdni∂11.09.2019「.Prawozam6wiehpub=cznych〈Dz.∪・Z2019r・POZ.2019zp.zm.).‑

wartoS〔zamdwlenlaniep「zek「acヱaWYraZone]wz†otychkwoty130.000.
I.ZamawIa‑aCγ:
Dolno的SkiSzpitaISpecjalistycznyim.T.Marciniaka‑CentrumMedycynγRatunkowej,uI・Gen.A.E・FieIdorfa2′

54‑O49W「oclaw′KRSOOOOO40364,NIP899‑22‑28‑560,REGONOO6320384teli713064439′faks713064867′maiI:
t.wvsocki@szpital‑marCiniak.wroclaw.pIAd「esstronYinte「netowejZamawiajacego:WWW.SZPital‑marCiniak.wrocIaw.pI

=.Opisprzedmiotuzam6wienia.
Zadanienrl‑Dostawapas6wdounieruchomianiapacjent6w‑CPV34328300‑5
Przedmiotemzam6wieniajestdostawapas6wd°unieruchomianiapacje=t6wzzapieciemmagnetycznymszczeg6towo

OPisanychwKarcieproduktu:
1〉

KompIetpas6w(nadwierece‑Para)ograniczajacy「uchynaいろdgarstkuzrzepem.D†ugoS〔pasaumo郡wiajacajego
zamontowanienaramie†6Zka.RozmiarL‑3szt.,rOZmiarM‑3szt.kompletzamk6wmagnetycznychw「azzkIuczami

magnetycznymi‑SZtuk6,
2)Kompletpas6wograniczajacvruchYnakostkin6gz「zepem(nadwienogi‑Pa「a).D†ugoSCpasaumoZliwiajacajego
zamontowaniena「amie†6氷a.RozmiarL‑3szt.,「OZmia「M‑3szt.+k°mPletzamk6wmagnetycznvchw「azz kluczami

magnetycznymi‑SZtuk6,
3)UprzaZnaklatkepiersiowazpasem°g「aniczajacymruchynatut6w.D†ugoSCpasaumoZ"wiajacajegozamontowanie
na ramie†6Zka,Rozmiar

‑Rozmia「し一1szt.,XL‑3szt.+kompIet zamk6w magnetycznych wraz z kIuczami

magnetycznYm十SZtuk4,
‑Wyk°nanyCh z bardzo mocnej tkaniny(100%p01iestru)odpomej na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w tym

przecieranie°raZStrZePlenie,nadajace」Siedoczyszczeni∂Chemiczneg○○raZPraniawtempe「atu「Ze90stopniC.

oczkareguIacyjnewinnyby6zabezpieczonewtakispos6babynieulega†ykorozjizapinanezapomocamagnetycznych

ZaP肇‑°tWie「anenakluczmagnetyczny.

Zadanienr2‑Poduszkapozycjonujacadlapacjent6w‑CPV33196000‑O
Przedmiotemzam6wieniajestpoduszkatypu,,WaZ′′dobocznegopozycjonowania pacjenta.PoduszkawinnabyC

wyposazonawsystemEasyShape⑲orazzdejmowanypokrowiectypuPOLYMAIししE㊦‑SZtuk5.
冊.WykazwγmaganyChdokument6wodWykonawcy:

1)Wype油onydrukFORMUしARZAOFERTYWYKONAWCY"
2)Aktualnywpisdow†aSciwegorejestru,uPraWniajacegoWykonawcedowystepowaniawobrocieprawnym.

3)Atestdopuszczajacywyr6bdouZytku..
4)Wype仙OnaKartaocenvpas6w.

5)Kopieposiadanychcert̀rfikat6woferowanYChpas6wipoduszki.
IV.1nformacjeosposobieporozumiewaniasieZamawIaJaCegOZWγkonawcami:
WvkonawcamoZezwr6ci6siedoZamawiajacegozz∂PVtaniemdot.treScizapYtaniaofertowegomailem=aadres二
t.wvsocki@szDitaI‑marCiniak.wrocIaw・P看‑najp6Zniejna3dniprzedup†ywemterminusk†adaniaofert.

V.MiejsceiterminztoieniapropozγCilCenOWeJ;

PropozycjecenowenaleZyz†oZyCwterminiedo12.09.2021r.dogodz.10.00d「ogamaiiowanaadres:
szpitaLmarCiniaka@pro・Onet.P‑zdopiskiemwtytu‑emaiia‑′′Oferta‑PASYIubPODUSZKA′′kopie。fertyproszewysta〔ra
adres:t.WVSOCki@szpita」marCiniak"W「OCiaw.pi

zamawiajacvdopuszczamoZ"wo信†oねniaofertwformiepapierowejwsekreta「iaciedyrekcjiZamawiajacegopok6j1900I
pietro‑Administraqawterm面ewYZnaCZ°nVmjakwyiej"

VI.Terminzwiazaniaoferta:
Wykonawcajestzwi尋zanyswoja°fertaprzezok「es30dniodterminusk†adania°fert.

VII.Kryterium
Przywybo「zeWyk°naWCyZamawi〔喧Cybedziekierowa†sienajniZszるCenaOferty
V冊InformacjeowyborzenajkorzγStniejszejofertycenowej:
Zamawla」aCyZamieScinastronieinternetowe」informacJeOrOZSt「Zyg…eC…POStePOWania.
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KATRAPRODUKTU

poDUSZKA,,WAZ,,DOBOCZNEGOPOZYCJONOWANIAPACJENTA
」。p.

1

OPiS冊州OGU

PARAMETRY WY州AGANE

PAREMATRY OFEROWANE

P「oduktjakojednoiitaca†o§6zabezpieczacatecia†○

丁AK

paqentawpozyqlnabokuzdodatkowym
zabezpieCZeniemg†owy,tu†owia,miednicy,koIan,St6p.

MoZ=wo5cizastosowaniapoduszkipost「OniebrzuszneJ
iPOSt「Onieg「Zbietowe」・

2

Produkt†atw°dostosowu」eSi?dobudowyciatapaqenta

丁AK

orazzapewniazachowanieuzyskane」POZyqlPrZeZ
d山之SZyCZaS

3

P「oduktwykonanyzwfoknasyntetyczneg○○dpo「nego

丁AK 丁AK

na「ozci争ga=ieiku「czeniewype掴Onymik「Ogranulkami.
Zachowu」eObjetoS6,gWarantujacuczuciemiekko§c=

komfo山ZmOZliwosc‑aPrZeSunIeC‑aWyPe皿enia
WeWnatrZPOZyqOne「a.

4

Pokrowiecp。duszkiwykonanyzmate「ia山

elastycznego,niep「zemakalnegoioddychajacyo
w†aSciwoSciacha=tybakteryJnyChantygrzybiczych,

antypo釧zgowywypOSa之OnyWZamekbfyskawiczny.
MoZliwoscp「aniawtemperaturZed095st.Ci

dezynfekdy.
5

Wymiarpoduszki180cmx55cm(+/‑2cm)

丁AK

6

Produktniepalny.Do†aczy6atest.

丁AK

7

Gwaranqaminimum24miesiace.

8

丁AK

Oferowanytermindostawyp「odukt6woddatyz†oZenia

X

ZamOWlenia.

PodpisOfe「enta

KATRAPRODUKTU
pASYUNIERUCHAMl/UACEDLAPACJENT6w

し,p

1

OPISWYMOGU

PARAMETRY

WYMAGANE

PAREMATRY

Pasywykonanezba「dzomocnejtkaniny(1OO%p01iest「u)

OFEROWANE

丁AK

odpo「neJnaWSZe‑kiego「odza」uuSZkodzeniawtymprzeCie「anie
O「aZSt「Z?Pienie.

2

Pasynadaj争siedoczyszczeniachemiczneg0OraZPraniaw

丁AK

tempe「aturze90stopniC.

3

Pasysakompletne○○dpowiedniejdtugoSciumoZiiwia」aCejich

丁AK

monta之doramyfo之kaszpitalneg°・

4

OczkaregulacyJnePaS6wzabezpieczoneprzedkoro乙i争・

丁AK

5

Pasyposiadaj争kompletyzamk6wzapinanychzapomoca

丁AK

magnetycznychzap‑eC一〇tWie「anenakiuczmagnetyCZny.

6

Rozmia「pas6w

d‑a

nadgarstka

‑

M

I

L.

丁AK

MIL.

丁AK

Poda6wcentymet「aCh

了

R°Zmiar

pas6w

nog‑

W

kostce

葛

Poda6wcentymetraCh

8

Rozmiarpas6wdlaklatkipiersiowejLiXL"

丁AK

Poda6wcentymet「aCh.

9

10

Gwa「anqam面mum24miesiaCe.

丁AK

Ofe「owanytermindostawyprodukt6woddatyz†oZenia

X

ZamOWienia.

Podpisofe「enta

……………………dnia…,.…..………….・

FORMULARZOFERTY
DaneDostawcy:

Numertelefonu:

NumerNIP

.NumerFaxu:

Mall:

Bankinumerkonta

OsobadokontaktuzZamawla」apym,nrtelefonu:

Nawi卿acdoogloszenia zdnia………………・nadostaw9PaS6wdounieruchomiania pacjent6wdla
DolnostapkiegoSzpitalaSpe珂istyczmegoim・T.Marciniaka‑CentrumMedycynyRaturlkowejweWroc章awiu,
sk書adamnastepuJ雀C雀Oferte:
L.p.

Nazwaasortymentu

Ilo鐙

Cenajed.
SZt.

Podatek

ne請0

Cenajed.

VAT%

bm筒0

Wa五〇§c
ne慣0

Wa競0§5
bm請0

l Kompletpas6w(nadwierece‑Para) ogranicz魂CyruChyrqkzzapieciem magnetycznym+kompletzamk6w magnetycznychwrazzkluczami magnetycznymi.DfugoS6pasa壇czapego umo乞1iwimontaZdoramy16Zka. RozmiarL‑3szt.,rOZmiarM‑3szt. 6

2 Kompletpas6wogranicz瑚CySWObode ruchunaobiestopyzzapleClem magnetycznym+kompletzamk6w magnetycznychwrazzkluczami magnetycznymi.D書ugoS6pasal雀cz印ego umo21iwimonta乞dorany16Zka. RozmiarL‑3szt.,rOZmiarM‑3szt. 6

3 Uprz群naklatk?PlerSio噂zpasem ograniczaJaCymruChyzzap19Clem magnetycznym+kompletzamk6w magnetycznychwrazzkluczami magnetycznymi.D書ugo§6pasaねCZaCegO umozliwimontaZdoramy士6Zka. RozmiarL‑1szt.,XL‑3szt. 4

Ra乙em:

JednoczeSnieoSwiadczamy,Ze:
a)vyra乞amyzgodenapをatno誇zafaktur?Wterminie30dni,
b)zam6wienie zrealiz可emy zgodnie z potrzebamiZamaw扇CegO W Okresie wyznaczonym prZeZ

c)akceptgivmypr加ktumowyizobowiazujemysie,WPrZyPadkuwyborunaszejoftrydozawarcia

umowywewskazanymprzezZamawlapCegOteminie,

d)uwa之amysi9ZaZWi坪anychnirliQjsz句ofe中yprzezokres30dni,

f)ofertynini匂vzackladamyna………kolg担opon皿erOWanyChstronachawszystkieza垂cznikistanowi雀
integraln包cz挙6of如y,
g)podgroZb雀odpowiedzialnoScikan嶋wsaystkiezalaczonedooftrydokumentyopis函Stanfaktycznyi

prawnyaktudnynadziehotwarciaofert(arL297ustawykodekskamyzdnia6czerwca1997r./Dz.U.
nr88,POZ・553zezmianami/.
Za車CZnikamidoniniQjsz匂ofertysa:

l)Aktualnywpisdow士aSciwegor*vtru,uPraWni魂cegoWykonawcedowystepowaniawobrocie
PraWnym.
2)Atestdopuszcz魂cywyr6bdouかtku..
3)Wype血ionaKartaocenypas6w.
4)Kopieposiadanychcertyfikat6woferowanychpas6wipoduszki・

ft,0匂わipiecz〆OS6b即owa乞nio′少。り

……………….dnia….……………….

FORMULARZOFERTY
DaneDostawcy:

Numertelefonu.

NumerFaxu:…………………………Mail:

NumerNIP……………………………………Banki肌merkonta

OsobadokontaktuzZamawlaJapym)nrtele重t)nu:

Nawiazujapdoogloszeniazdnia………………・nadostaw9‑PoduszkipozyQjonl彊QjdlapaQjent6wtypu
wazdlaDolnoSlqskiegoSzpitalaSpe坤istycznegoim.T・Marciniaka‑Ce血mMedycynyRatunkow轟
sIdadamnastepuJap雀Oferte:
L.p.

Nazwaasortymentu

Ilo§c

Cena

SZ仁.

Poduszka

l

poz凋Om凋Ca

Podatek

jed・ ne備0

Cena

VAT%

Wa五〇§c

jed・ bm録0

ne仕0

Wa巾0鑓

bm録0

dla

papient6w

typu
w辞
zopISemWKarcieproduktu

zgodnie

5

Razem:

JednoczeSnieoSwiadczamy,Ze:
a)vyraZamyzgodenaphatno鈴zafaktur9Wteminie30dni,
b)zam6wienie zrealizujemy zgodnie z potrzebamiZamawi秘cego w okresie wyznaczonym przez

c)akcep巾emyprQjektunowyizobowiazujemysi9,WPrZyPadkuwyborunasz匂Ofertydozawarcia
umowywewskazanymprzezZamawl劉生CegOtemmle,
d)uwaZamysiezazwiazanychniniQjsz雀ofe坤yprzezokres30dni,
f)o餌?nini華z笹k士adamyna…‥‑‑・・kolgivoponumerowanyChstronachawszystkiezafacznikistanowi雀
integraln年cz華Oferty,
g)podgro乞baodpowiedzialnostikarnedwszystkiezalaczonedoofertydokumentyopisutastanfaktycznyi

prawnyaktualnynadzie五otwarciaoferi(at297ustawykodekskamyzdnia6czerwca1997r./Dz.U.

nr88,POZ.553zezmianami/.

ZatacznikamjdoninjQjszejofedysa:
l)Aktualny wpis do w士astiwego rQjestru,uPraWni斬cego Wykonawce do wyst?POWania

wobrocieprawnym.
2)Wype血ionaKartaoc?nyPOduszkipozysjon函cQj.

3)Dokumentdopuszcz明cywyr6bdouZytku・
4)Kopieposiadanychcert沖kat6woferowanychprodukt6w.

作,0勿isipiecz〆OS6b印owaznio′少Ch)

umowaNr………./NTG/2O21/‑DOSTAWA‑WZ6rumowy

zawartawdniu

…………○○.,……………○○「"WeWroc†awiupomi?dzy:

Doino坤skimSzpitaIemSpecja‑istycznymim.T.Marciniaka"CentrumMedycynyRatunkowej

uI.Gen.AugustaEmilaFieidorfa2,54‑O49Wl.。CtaW
za「eleStrOWanymWS争dzieR恥nowymdlaWroctawia‑Fabryczne」WeWr〇°awiuVIWydzia†Gospoda「CZyK「ajowegoRejestru

SadowegoKRSOOOOO40364,NIP899‑22‑28‑56O‑REGONOO6320384,
kt6ryrep「ezentuje:

ーZWanymdalej"ZamawiaJaCym
a

kt6「yrep「ezentuje:

聞
2)
zwanymdalej"Wykonawca
§1,

P層edmiotumowy
zwanych da‑eIIVIγrObami,Ok「eSIo=yCh szczeg6Jowo w

NinieJSZa umOWa dotyczy dostavy

zal争czniku=rldoumowy,SPOrZadzonymnapodstawIeZtOZonejprzezWykonawc?Oferty,dosiedzibyZamawiejacego,do
m‑eJScaWSkazanegoprzeZZamawI到aCeg〇・

§2.

l.ReaIizacjadostawwy「ob6w,Okt6rychmowaw§1umowlnaStePOWa6bedzienapodstawiejedno「azowegoZam6wienia
zioZonegoPrZeZZamawla」aCegOZgOdniezza†acznikiemn「1doumowy"

2.Zam6wionewformiepISemneJVvyrOby,。kt6rychmowawust.1powyzej,Wyk。naWCaZObowlaZu」eSi?dosta「CZa6do

siedzibyZamaw‑a」aCegOdomleJScaWSkazanegoprzezZamawla」aCegOfrodkiemtranspo血Wewlasnymzakresieina
wlasny kosztwte「m面e d060dni od dnia otrzymania od Zamaw'a」争CegOZam6wienia na adres e‑mail:

Wykonawcy.
3.Je之elidostawawy「ob6wwypadawdniuwo‑nymodp「acyIubwsobot?,dostawanastapiwp‑erWSZymdniuroboczympo

wyznaczonymterminie.
st「onyuzn如e‑mai‑zaobowi争zujacydokumentzam6wieniawy「ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia).
wykonawcazobowi争zanyjestnasw6jkosztzabezpieczy6dostawewy「ob6wiponosiztegotytutupe†naodpowiedzialnoS6

azdomomentuOdeb「aniawyrob6wp「zezZamawla」争Ceg〇・Wykonawcaodpowiedzialny」eStZaWyb6「frodkat「ansp〇時

jakizaw‑aSciwe(Odpowiednie)opakowaniewyrob6w.
6.Przekazaniewy「ob6wprzezWykonawceZamaw朋CemuWymagaka之do「azowegopotwierdzeniaodbio田iilo細wy「Ob6w
p「zezwyznaczonegop「acownikaZamawIaJ弓Ceg0

7.Dostawawy「ob6wbezpotwierdzeniazam6wienianap‑SmieprzezZamaw一明CegOb?dziedokonananarYZykoWykonawcy
iniewi早とeZamawiajacegocodop「zyj?Ciawy「Ob6wizaplaty.

§3.

l.Wykonawca wykonu」e PrZedmiot umowy w‑asnymisitami・Powierzenie wykonania czesc亘鵬dmiOtu umOWy

podwykonawcomwymagauPrZedniejpisemne」,POdrygoremniewaZnoScilZgOdyZamawiaj争cego.WykonawcaponOSi
petn争odpowiedzialno§6zadzia↑anialubzaniechaniapodwykonawc6w kt6rympowierzytwykonanieprzedmiotuumowy.

2.WykonawcavykonaprzedmiotumowyzgOdniezobowiazu」争Cymiprzep‑SamLno「mamip0lskimizharmonizowanymi

3,WykonawcazObow‑争ZuJeSleprZedto之y6Zamaw‑a」aCemuW「aZZdostawadokumentydopuszcza」争Cedoob「Otui
stosowanianatereniePoIskiwy「obywykazanewza‑争cznikun「ldoumovrywrOZumieniuprzep‑S6wustawyzdnia20
maja2010r.0Wy「Obachmedycznych(t.j‥Dz.∪・Z2020「・,POZ.186)"
4.Wykonawcaniebedziewnosi汗oszczehdoZamawiaj争CegOWPrZyPadkuog「aniczen‑aPrZeZZamawlaJaCegOPe†nej"oSci
P「Zedmiotuumovy.

§4,

l.Wprzypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewy「ob6wwewskazanymw§2ust2.umowyterminie,Zamawiajacy

bedz‑euP

岬ZOWanlaZamOWlen‑au一nnegOdostawcyzu伸一WOSCIZatp∵駄

r6wnowaZnych(tzw.nabyc‑eZaStePCZe)・Zamawlaj争cypow‑adom‑P‑Semn‑eWykonawceotak‑mZakuple・C0OZnaCZa6
bedzieanulowaniez‑o之OnegOWCZe§n‑eJZam6wienia・

2.Wprzypadkudokonanianabyciazastepczego・Wykonawcazobowi争zanyjestza函6narzeczZamawiajacegokwote
stanowiac争r軸ce pomiedzy cen争、vy「Ob6w・kt6ra Zamawia」apy ZObowi争zany jest zaplaci6w zwiazku

znabyciemzastepczym,aCen争WyrOb6w言akaZamawIa」争CyZaP圃byWykonawcy,gdybytendostarczytzam6wione
wyrobywterminie.Wykonawcazobowiazanyjestdozapfatykwoty・Okt6rejmowawZdaniupoprzednim,Wte「mlnied030
dnioddniavystawieniaprzezZamawiajacegonotyObci争Zeniowej‑bed争cejjednoczeSniewezwaniemdozaptaty.

§5.

Skねdnikiumowy
Integralnaczesc‑anin‑ejSZe」umOWy」eStZat争CZnikn「1‑Fo「mula「zasortymentOW○○CenOWy

§6・
Czasobowiazywaniaumovy
czasobowj争zywaniannlnlqSZejumOvyuSta‑asIenaOk「esoddnia……r・dodnia……「"

§7"

..zIotych),ZgOdnie
l.0g6ina wafro§6umowγ∴VvynOSi

…・Zl b「utto(Siownie:

ZZa†争cznikiemn「1doumowy.
2.Wykonawcagwa「antujesta‑e両ezmiennecenyprzezcalyczasobowiazywaniaumowy

3.Sta†○§6cen,Okt6re」mOWaWuSt"2powyZqiniedotyczyobniZeniaprzezWykonawcecenwykazanychwzal争czn‑k…「1do
umovvy,ZPrZyCZynnieujetychwumowie,PrZeZCatyCZaSObowi争zywaniaumowy.

4.Wprzypadkuzmianyustawowe」StaWkiVA丁・Zmianawynagrodzeniaobj?tegOn噂SZ争umOW争‑Wynikaj争cazezmiany
stawkiVAT,naStePujezdniemwe」SCiaw之ycIeaktuprawnegozmienIa」aCegOteStaWke.

§8・
ReguIowanienaIeかosci
1.NaIe之no§6za dosta「czone wy「Oby b?dzie「egu一〇wana przez Zamawfajacego P「ZeIewem z konta bankowego
l:̲̲̲̲

○○i

〇〇〇̲:̲

w te「minie60dnLiiczac od dnia
Zamawla」aCegO na konto bankowe Wykonawcy nr
dosta「czeniaZamawiaJaCemuPraWid一〇WOWyStaWionejfakturywformiepap‑erOWe」lubfo「macie ustrukturyzowanymZa

posrednictwemplatformye‑ektronicznegofaktu「owania"WprzypadkuwskazaniawtreScifakturynume…aChunku
bankowegoinnegoniZokrestonywzdaniupoprzednim・Zamaw‑a」争CyWZyWaWykonawcedodoprowadzeniajejZgOdno細z
umow争lWStrZymuJeS‑eZZaP↑atadoczasudo「eczeniafakturyzawie「a」aCejpraWid一〇wynume「「aChunkubankowego‑

2.WykonawcavvyStaWiZamawiajacemufakturewedfugcenjednostkowych,ZgOdniezZa†acznikiemn「1doumowy,a
Zamaw‑a」争CyZaP‑aciWykonawcyzadosta「CZOneWy「Oby.
3.Nawszystkichfaktu「achdotycz争cychninielSZegOPOSt?POWaniaWykonawcazObowi争zanyjestumie§ci6wwidocznyspos6b

nume「umovyzamawiaj争cegoO「aZnumerZam6wienia・

§9・

l,Wykonawcan‑emO之edokona6ceglWie「zytelnoSc‑bezup「zedn‑坤PISemndypodrygoremniewa之no§ci'ZgOdy
zamawiajacego,ani「eguiowa6wie「zytelno§ciwdrodzekompensaty.

2.WykonawcazobowlaZujeSiedoniezawie「aniaum6wporeczehjakigwa「ancIIZPOdmiotamitrzecimidotyczacych
zobowi争Za白wynika幅cychznin‑eJSZeJumOWy,anlWyra之a6zgodynaprzystaPIeniedod山gu.

§10,

Wnリnkigwa伯n切irekq/Ir]i
l.Wykonawcaudzie‑aZamaw‑a」争CemugWa「anq。r?kojminaprzedmiotumowy.WykonawcaudzieiaZamawi明Cemu
gwa「a=q…aOk「es36miesiecy,ZgOdniezop SemZaWartymWZa‑争cznikunrlliczacoddniadokonaniaodbio「uprzez

2.Wramachodpowiedzia‑noSciztytu†ugwaranQ申?kojm間ykonawcawymieniwad‑ivryv¥ry「6bnawolnyodwadiubdokona
」egOnaPraV肌e之eliwadyteu」aWnIaS‑eWC‑aguterm両Okt6rymmowawuSt"1powy2ej.Wykonawcazobow‑aZany」eSt
dostarczycwy「6bwoInyodwad‑ubdokonac」egOnaPraWyniezwtocznie‑niepoznlejjednakniZwc‑agu30dnioddnia
zgloszeniaprzezZamawiaj争cegoZaPOmOCae‑maiIa(Skanpodpisa=egOdokumentu).

3.Wykonaniezobowiazahztytu‑ugwarancj。rekdyminale之ydoprzedmiotuumowy.
4.Ninie」SZaumOWaStan。WidokumentgwaranCylnyW「OZumieniup「ZeP‑S6wKodeksucyw冊eg〇・
5.D○○dpowiedzia‑noSciWykonawcyztytu‑u「写kojmistosujesieprzepisyKodeksucywilneg〇・

§11・
osobyo巾ow,e繭a,nezarealizaq停t,mOvyPOS書ronieZamawf明CegO
1.0sobaodpowiedzia naza「ealizaqeumOWyPOSt「OnieZamaw‑a」争CegO‥Kie「ownikSekQjiGospoda「CZ卵v.713064439.

2.Osobaodpow‑edzia‑nazanadz6「nadrea=za萌umowyPOStrOnIeZamawiejaceg〇・Dyrekto「teI・713064420・
§12.

Zmianaposfan°W;ehumovy
l.WszeIkiezmianyumowyWymagaJaZaChowaniaformyp‑SemnegOaneksu,POdpisanegoprzezObiest「OnyPOdrygo「em

2.Stronyzastrzeg明SObiep「awodowprowadzeniazmianwumowiewwypadkachokrestonychponi之eJ:
1)zmianadanychZamaw廟CegOIubWykonawcy(nazvvy,Siedziby・nreWidencvinegoNiP,REGON,fo「myprawnejitd.);
2)zmianykontabankoweg〇二

3)zm‑anadanychkontaktowychzawartychw§2ust.2umowyo「azdanychzawartychw§3ust.1umowy.
3,DopuszczasiezmianeumowyWZak「esieprzedmiotowym‑tOjestzaSt争P‑eniewy「ObuobjetegoumOW争Odpowiednikiem

WP「ZyPadku:
1)zaprzeStaniawytwarzaniaprzezproducentawy「obustanowiacegoprzedmiotumowy;

2)wyc○faniastaregoiwp「owadzenienowegowy「Obustanowiacegoprzedmiotumowy:
3)wygaSnieciaSwiadectwa「ejest「acji.

4.Zmiana,Okt6「elmOWaWuSt.3powyzej・b写dzIedopuszczalnapodwa「unkiem,之eodpowiednikwy「Obu:bedziespetnia†
wszystkiewymaganiaZapYha面aofchowego,niebedziemia‑ni之szychparametr6wodzaoferowanychprzezWykonawcew

ofe「cieorazbedzieznajdowa‑zastosowaniecon叩n‑e」WtyChsamychwskaza…aChcowy「6bstanow‑aCyPrZedmiot
umowy‑P「ZyCenie=ievIγZszejni之CenaWy「Obustanowl争CegOPrZedmiotumowy.
5,Zmiany,Okt6rychmowapowy之ej,mOganadtodotyczycspoSObukonfekQjonowaniawyrobu'

6.Wprzypadkuniewykorzystaniailo細wyrob6wwskazanychwzat争cznikunrldoumow'Zamaw‑aJaCymO之eprzed†uZyc
czasobowiazywaniaumowy,Okt6rymmowaw§6umowy亘ewiecejjed=akni之06miesiecy"
7.WprzypadkuzmianstawekpodatkuVA丁・ZmianywysokoSciminima‑negovvynag「Odzeniazap「aC?・Zmianyzasad
iwysoko5cistawkisk†adkinaubezpieczeniaspoteczne‑ubzd「owotnewPrZyPadku‑gdymajaoneWPfywnakoszty
wykonaniaprzedmiotuumowy,St「OnyuSta‑aj争mO之Iiwo§6wprowadzeniatychzmiannapOdstawieobowiazu」aCyCh
p「zep‑S6wprawnyChwtymzak「esie.C‑eZarudowod=ien‑aZmia=yWynag「Odzeniaowskazanepowy2ejP「ZyPadki

spoczywanawykonawcy.WsytueQjiopisanejwzdaniupierwszymWykonawcawinienskie「OWa6doZamawiaj争cego
pisemnywniosekwrazzuzaSadnieniemorazSZCZeg6towymvyliczeniemwcいuZmianynaponOSZOnePrZeZWykonawce
kosztyvvykonaniap「Zedmiotuumowy.

§13.

Ods申pienieodumowy
l.ZamawIaJ争CymO之eodstapi6odumowy・Je之eIi:
1)Wykonawcaniedotrzymujetermin6wokre§Ionychwniniejszejumowie;

2)WykonawcavykonujeprzedmiotumovvywSPOS6bniezgodnyzumow叫bnormamiiwa「unkamiprawemok「e紬ymi;
3)Wykonawcaniewykonujewusta一〇nymterminiezobowi争zahokrestonychw§10umowy;
4)WykonawcadostarczaZamawiajacemuPrZedmiotumowy'kt6「egopa「ametryteChniczneijakoSciowenieodpowiadaj争

wymaganiomZamaw‑ajaCegOOkreSlonymwZapytaniuofertowym.
5)wraZiezaistnieniaistotnejzmianyoko‑iczno§cipowodujacej'之ewykonanieumowyniele之ywinte「esiepubIicznym,

czegon‑emOZnebytoprzeWidzie6wc剛ZaWa「Ciaumovy'一ubda‑szevykonywanieumowymO之ezag「。Zi6istotnemu
interesowibezpieCZerfetwapahstwalubbezp‑eCZehstwupub‑icznemu‑WtakimprzypadkuWykonawcam。之eza之ada6

0dZamawiajacegoWy伯CZniewynag「Odzeniana‑e之negoztytu†uz「eaiizowanejjuZcze§ciumovy.
2,Wsytuedywkt6rejZamawiejacydowiedzia‑sie○○ko‑icznoSciachuzasadniajacychodstapienieodumowy,WSkazanych

wust.1powyzeJ,Zamaw‑a」aCyWeZWieWykonawcedozaprzestaniana「uszeh,WyZnaCZajapmuPrZytymtermindo

3.PobezskutecznymuPtyWiewyznaczonegOte「m時Okt6rymmowaWuSt.2powyZej・Zamawiajacyb写dz‑euP「aWnionyd0
odstap‑eniaodumowywterm面e20dn‑Oddnia,Wkt6rymZamaw‑aJaCydowiedzia‑sle0Ok〇一一CZnOSciachwskazanych
wust.1powyZeJ"ZaSadnialapychodst争pienie・OSwiadcaenie○○dstap‑eniusporzedzonezOStaniewfo「miep‑Semnej
idosta「czoneniezwIocznieWykonawcy.

§14・

Karyumowne
l.WykonawcazaPtaCiZamawl明CemunaStePuJaCekaryumowne:
1)wwySOkoSci2%warfoScibrutt。niez「ea‑izowanejwterminiedostawγVvy「Ob6w(WarfosewSkazanawZal争cznikunrldo

umowy)zaka之dydziehop6Znieniawdostawie,POCZ争WSZyOddnianastepuj争cegOPOuprywiete「minuok「eSlonegow§2

2)wwySOkoSci3%warto§cibruttovry「Ob6w,kt6rychdotyczyreklamacja,ZakaZdydziefrop62nieniawwykonaniu

zobowi争zahwγnikajacychzodpowiedzia‑no§ciztytulugwa「an坤r?k〇両

3)wwySOkost。%wartoScibruttoumOWy・WSkazanejw§7ust.1umowy,ZakaZdydziehop6之nieniawwykonaniu
zobowiaza白wynikajacychz§3ust.3umowy'POCZaWSZyOddnianastepujacegoPOuPtywiete「minudowyk。nania
zobowi争Zaniadodniawykonaniazobow‑aZania;

4)wwySOko§cilO%niez「ealizowanejwarto軸「uttoumOWy,WSkazangiv§7ust.1umowyJe之eiiZamawfajapyodst争

odumowyzprzyczynle之acychpost「OnieWykonawcy;

5)wwysoko細lO%wartoScibruttoumowy・WSkazanejw§7ust.1umowγ言e之eliWykonawcanaruszyzaPisy§9umowy.
2.Je之eliszkodap「zeW之SZaWySOkoS6ka「yumownej,Zamawia」争CemuPrZySluguJeP「aWOdodochodzeniaodWykonawcy
odszkodowaniaprzewyzszajaCegOWySOko§6na"czonejka「yumowneJ.

3.Wykonawcawyra之azgodenapotracaniekarumownychzprzysiuguJaCegOmuVvynagrOdzenia.
4,BrakszkodyniewytaczauprawnieniaZamawiajacegodona=czeniaka「yumownej.

§15・
oswiadczeniedofyCZaCeZObowiazaniadozachowaniaw印emicyinformaciioんnkゆnowaniuOolnoSlaskiego
S坤ifafaSpeQ/aIisfycznegOim・LMarciniaka‑CenfmmMedycynyRa書unkowq/
1.Wykonawcao§wiadcza,之ezobow‑aZu」eSi?dozachowaniawtajemnlCy一=ieuJaWnianiaosobomtrzecim,WCZaSietrwania
umowyorazpo」e」「OZW‑争Zaniu)WSZe‑kichinfo「maqIZW‑争ZanyChzeSwiadcze=iemprzedmiotuumowynapOdstawie

ninle」SZeJumOWyOraZPOZySkanycht争drogainfo「maq一〇funkcjonowaniuDo‑no的SkiegoSzpitaIaSpe車=stycznegoim"T.
Ma「ciniaka‑CentrumMedycynyRatunkoweJ,StanOWI争CyChtajemn‑C写PrZedsiebiorstwaw「OZumieniuustawyzdnia16
kwietnia1993「.ozwaIczaniunieuczciwejkonkurencji(申Dz"U.z2019r.poz.1010.)i

2.Wykonawcazobowi争zujesier6wnie之doprzestrzeganiapnepis6wustawyzdnialOmaja2018ri0OChroniedanych
osobowych(t,j∴Dz,∪.z2019「・,POZ.1781)"

3,Jednocze緬eWykonawcao§wiadcza,之eznanajestmuodpowiedziaInoScka「navynikajapazww.uStaW.

§16.

Kwestiespome
spo「ymog争cewy=ika6wzwi争zkuz「ea‑iza明umowystronyzObow‑争Zu」争S一?「OZSt「ZygaCPO山bownienadrodzenegoqaqi"
w「azieb「akupo「ozumienia同・WSytua部,gdywterminie30dnioddniap。djecianeg〇両ist「Onynieosiagndyporozumienia
‑SPOry「OZSt「Zyga‑bedziesadw†a§civIγdlamiejscasiedzibyZamawiaj争cego.

§17.

lmepos向nowieniaumowy
wsprawachnieu「egulowanychnin‑eJSZaumOWaZaStOSOWaniema」争PrZeP‑SyuStaWyPrawozam6wiehpubIicznych,Kodeksu
cyw冊eg○○raZinnepowszechnieobowiazu」aCePrZePISyP「aWama」争CeZW‑争Zekzp「Zedmiotemumowy.

§18.

umowasporzadzonazostataW2jed=Obrzm‑aCyChegzemplarzach‑1egzempiarzdlaWykonawcy,1egzemplarzdia
Zamawla」争CegO.
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