
DolnoSLaskiSzpitaiSpecjalistyczny

im.T,Marciniaka

CentrumMedvcynyRatunkowel

N丁G.037.93.2021

Wroc†aw28.09.2O21「.

ZaproszeniedosktadaniapropozyciICenOWejnadostawe-

zadanienrl-PAS6wuNl駅UCHOMIAJACYCHDLAPACJENT6w,

Zadanienr2-PODUSZKADOBOCZNEGOPOZYCJ°NOWANIAPACJENTA・

dlaDolnoSIaskiegoSzpitalaSpecjalistycznegoim・T.Marc盲niaka-CentrumMedycynyRatunkowej

p°SteP°Wanieniepod-ega ustawiezdniall.09・2019r.P「awozam6wiehpu帥cznych(Dz.∪・Z2019r.poz.2019zp・Zm.).-

wartos6zam6wienlanlep「zekraczavyra2onejwztotychkwotY130・(Xro.

I.ZamawlaiaCy:

DolnoSlaskiSzpita-Specjalistycznyim.T.Marciniaka-CentrumMedycynγRatunkowej,uI・Gen.A"E.Fieldorfe2′

54-O49Wroc書aw′KRSOOOOO40364,NIP899-22-28・560′REGONOO6320384te上713064439′faks713064867′ma出

t.wvsocki@szpita一〇marCiniak.wroc-aw.p±Ad「esst「onvinte「net。WejZamawiajacego:WW.§ZPital-marCiniak.wrocIaw.pi

lI.Opisprzedmiotuzam6wienia.

zadanien「l-Dostawapas6wdounieruchomianiapacjent6w-CPV343283OO-5

przedmiotemzam6wieniajestdostawapas6wdounieruchomianiapacjent6wzzapi写ciemmagnetycz=ymSZCZeg6towo

opISanyChwKarcieproduktu:

1)KompIetpas6w(nadwierece-Pa「a)ograniczajacYruChynanadgarstkuzrzepem.DtugoSCpasaumoZliwiajacajego

zamontowanienaramie†6Zka.RozmiarL-3szt古OZmia「M-1szt・kompIetzamk6wmagnetycznychwrazzkiuczami

magnetycznymi-SZtuk4,

2)K°mPletpas6wograniezaj尋cyruchynakostkin6gz「zepem(nadwienogi-Para).D十ugoSCpasa=mOZ廟ajacajego

zamontowanienaramie†6Zka.Rozmiarし-3szt.,「OZmiarM-1szti→kompIetzamk6wmagnetycznychwrazzkluczami

magnetycznym十sztuk4′

3)Uprza2naklatkepiersiowazpasemograniczaj尋cymruchynatu†6w.D†ugoS pasaumoZl面ajacajegozamontowanie

na ramie†6Zka.Rozmiar　-Rozmia「L-1szt.′XL-3szt.+komp-etzamk6w magnetycznYCh wraz z kiuczami

magnetycznymi-SZtuk4,

-Wyk°nanyChzbardzomocnejtkaniny〈100%poliestru)。dpo「nej nawszeIkiego「Odzajuuszkodzeniawtym

przecieranieorazstrzepienie′nadajacejsiedoczyszczeniachemiczneg○○「aZPraniawtemperaturze90stopniC.

oczkareguIacyjnewinnvbyCzabezpieczonewtakispos6babynieu-ega†ykorozjizapinanezapomocamagnetyCZnyCh

zap-eC一〇tWieranenakiuczmagnetyczny.

zadanienr2-Poduszkapozycjonujacadlapacjent6w-CPV33196000-O

przedmiotemzam6wieniajestpoduszkatypu,朋Z,′d。bocznegopozvcjonowaniapacjenta.PoduszkawinnabyC

wyposazonawsystemEasyShape⑪orazzdejmowanypokrowiectYPuPOLYMAILLE⑪-SZtuk5.

=l.Wykazwymaganychdokument6wodWykonawcy:

1〉　Wype油OnYdrukFORMUしARZAOFERTYWYKONAWCY.

2)AktualnywpisdowtaSciwegorejestru′uPraWniajacegoWykonawcedowystepowaniawobrocieprawnym.

3)Atestdopuszczajacywyr6bdouZYtku・・

4)WYPetni°naKartaocenypaS6w.

5)Kopieposiadanychcert`rfikat6wofe「owanvchpas6wipoduszki・

IV.1nformaqeosposobieporozumiewaniasieZamawiajacegozWykonawcami:

wykonawcamoiezwr6c帝siedoZamawiajacegozzapvtaniemdot.treScizapytania。fertowegomaifemnaad「es二

王vySOCki@szpital-marC面ak.wroc一週血-najp6Zniejna3dnip「zedup†ywemterminusk†adania。fert.

V.MiejsceiterminztoZeniapr°PoZγquCenoWej:

propozycjecen。WenaleZyz†oZyivterminied012.10.2021r.dogodz.10・00drog尋mailowanaad「es:

szpital_marCiniaka@p「o・Onet・P-zdopiskiemwtYtu-emaila-′′Ofe巾-PASY-ubPODUSZKA′′kopieofertYP「OSZeWyS†acha

ad「es:t.WVSOCki@szpital-marCiniak.wroclawJ2!

zamawiajacyd°PuSZCZamOZliwoSCztoZeniaofertwformiepapierowejwsekretariaciedyrekcjiZamawiajacegopok6j19001

piet「o-Administ「acjawterminiewyznaczonYmjakwvZej.

VI.Terminzwl尋Zaniaoferta:

wykonawcajestzwiazanyswoja。fe巾PrZeZOk「es30d=iodterminusktadaniaofert.

Vli.Kryterium

przywyborzeWykonawcyZamawiajacybedziekierowatsienajniZszacenapfe時

Vl刷れformacjeowyborzenajkorzystniejszejofertycenowej:

zamawiajacyzamieScinastronieinternetowejinformacjeorozstrzvgnIeC-uPOStePOWania.

Op「acowat:TadeuszWysocki

DoしNY
SしASK

1　　　DoInoSl挙kiSzpitalSpe⊂串ty⊂Zny
im.T.Ma「ciniaka-

Cent「umMedvcynvRatunkowei

G帥August∂Emll∂Fleido「fa2'54-049W「OCtaW

mallszp-t∂l_ma「Clnlaka@p「oo=etP!

wwwszpltal-ma「C一nlakw「0⊂lawpl



KATRAPRODUKTU 

PASYUNIERUCHAMIA哩CEDLAPACJENT6w 

し.p �OPISVVYMOGU �PARAMETRY WYMAGANE �PAREMATRY OFEROWANE 

1 �Pasywykonanezba「dzomocnejtkaniny(100%poIiestru) �丁AK � 

Odpome」naWSZeIkiegorodza」uuSZkodzeniawtymprzecieranie 

O「aZSt「ZePlenie. 

2 �Pasynadajasiedoczyszczeniachemiczneg○○「aZPraniaw �丁AK � 

temperatu「ze90stopniC. 

3 �Pasysakompietne○○dpowiedniejd†ugo§ciumo之=wiaj争ce」ich �丁AK � 

monta之doramyfo之kaszpita!neg0. 

4 �OczkaregulacyJnePaS6wzabezpieczoneprzedkorozja・ �丁AK � 

5 �Pasyposiadaj争kompletyzamk6wzaplnanyChzapomoca �丁AK � 

magnetycznychzapleC一〇tWieranenakluczmagnetyczny. 

6 �Rozmia「pas6w　dia　nadgarstka　　-　M　i　」" �丁AK � 

Poda6wcentymetrach 

了 �Rozmiar　pas6w　nogl　W　kostce　-　M　I　L �丁AK � 

Poda6wcentymet「ach 

8 �Rozmiarpas6wdIaklatkipiersiowejLiX」. �丁AK � 

Poda6wcentymetrach. 

9 �Gwa「anQjaminimum24mjesiace. �丁AK � 

10 �Ofe「owanyte「mindostawyp「Odukt6woddatyz†○之enia �X � 

ZamOWienia. 

Podpisofe「enta



KATRAPRODUK丁U 

PODUSZKA"WA之,,DOBOCZNEGOPOZYCJONOWANIAPACJENTA 

し。p。 �OPISVVY州OGU �PARAME丁RY VVYMAGANE �PAREMATRY OFEROWANE 

1 �Produktjakojednoiitaca†○§6zabezpIeCZaCateCia†○ �丁AK � 

PaqentaWPOZyqlnabokuzdodatkowym 

ZabezpIeCZeniemgtowy,tu†owia,miednicy,koIan,St6p. 

MoZIiwo§cizastosowaniapoduszkipostroniebrzusznej 

lPOSt「OniegrzbietoweJ, 

2 �Produkt†atwodostosowu」eSjedobudowyciafapacJenta �丁AK � 

O「aZZaPeWniazachowanieuzyskaneJPOZyqIPrZeZ 

d山之SZyCZaS 

3 �P「oduktwykonanyzw6knasyntetyczneg0Odpo「nego �丁AK � 

na「ozc-争ganieikurczeniewypetnionymikrogranuikami. 

Zachowu」eObjetoS6,gWarantuj争cuczuciemiekko§c= 

komfortuzmoZIiw°SClaP「ZeSunl?CIaWyPe†nienia 

WeWn争trZPOZyqOne「a. 

4 �Pok「owiecpoduszkiwykonanyzmate「ia山 �丁AK � 

eIastycznego,niep「Zemakainegoioddychajacyo 

W†a§ciwoSciachantybakteryJnyChantyg「Zybiczych, 

antypo釦zgowywyposa之OnyWZamekbfyskawiczny. 

Mo之=woscpraniawtemperaturzed095st.Ci 

dezynfekcji. 

5 �Wymiarpoduszki180cmx55cm(+/-2cm) �丁AK � 

6 �P「oduktniepalny,Do†争czy6atest. �丁AK � 

7 �Gwa「anqaminimum24miesiaCe. �丁AK � 

8 �Ofe「owanytermindostawyprodukt6woddatyz†○之enia �X � 

ZamOWienIa. 

P°dpisOfe「enta



………‥dnia

FORMULARZOFERTY

DaneDostawcy:

Numerte看efonu:‥

Nu血erNⅡ)

.NumerFaxu:.　　　　　　　　　　　Mall:

Bankinumerkonta

OsobadokontaktuzZamawlaJaCym,nrteIefonu:

OFERTA

Nawi雀z叫ac do ogloszenia z dnia………………・na dostaw9PaS6w do unieruchomiania pacjent6w dla

DolnostaskiegoSzpitalaSpeqjalistyc狐egOim.T.Marciniaka喜CentrumMedycynyRatun止ow♀jweWrocうawiu,

SkladamnastepuJaC雀Oferte:

L.p. �Nazwaasortymentu �Ho§〔 �Cenajed. �Pod加ek �Cenajed. �Wa請0§` �Wa巾0§` 

SZt. �ne請0 �VAT% �bm請0 �ne筒0 �bm請0 

l �Kompletpas6w(nadwierece-Para) Ogranicz祖CyruChyrakzzapi?Ciem magnetycznym+kompletzamk6w magnetycznychwrazzkluczami magnetycznymi・Dhgo§6pasalaczapego umozliwimonta2doramy16乞ka. RozmiarL鵜3szt.,rOZmiarM-3szt. �6 � � � � � 

2 �Kompletpas6wogranicz明cyswobode ruchunaobiestopyzzapleClem magnetycznym十kompletzamk6w magnetycznychwrazzkluczami magnetycznymi.D書ugo§6pasaIapzapego umo乞liwimonta乞doramy16Zka. Rozmia∫L-3szt.,rOZmiarM-3szt. �6 � � � � � 

3 �Uprz卒naklatkeplerSiowazpasem Ogranicz明CymruChyzzap19Clem magnetycznym+kompletzamk6w magnetycznychwrazzkluczami magnetycznymi.D書ugoS6pasaZapzqcego umozliwimontaZdoramy書6Zka. RozmiarL-1szt.,XL-3szt. �4 � � � � � 

Razem: � � 

Jednocze§nieoSwiadczamy,Ze:

a)vyra乞amyzgod?naPlatno誇zafakturewterminie30dni,

b)zam6wienie zrealizt寄emy zgodnie z potrzebami Zamawiajacego w okresie wyznaczonym przez

Zamawl劉生CegO,

c)akcept巾emyprqjektumowyizobowi評可emysi%WPrZyPadkuwyborunaszeiofertydozawarcia

umowywewskazanymprzezZamawl明CegOteminie,



d)uwaZamysiezazwi脅ZanyChnini♀jszaofe咋PrZeZOkres30dni,

f)ofcheniniQjszaskladamyna..….…koIQjnoponumerowanychstronachawszystkieza均cznikistanowi年

integralnacze誇oferty,

g)podgro乞baodpowiedzialnofoikamQjwszystkiezalapzonedoofertydokumentyopisし彊stanfaktycznyi

prawnyaktualnynadziedotwarciaofe庇(art.297ustawykodekskamyzdnia6czerwca1997r./Dz・U.

nr88,POZ.553zezmianami/.

Zal雀cznikamidonini♀jsz匂ofertysa:

1)AktしIalny wpis do wね§ciwego r匂estru,uPraWni斬cego Wykonawc9do wyst9POWania w obrocie

PraWnym.

2)Atestdopuszcz擁cywyr6bdouZytku..

3)WypehionaKartaocenypas6w・

4)Kopieposiadanychce巧fikat6wof料owanychpas6wipoduszki.

作)0勾isipiecz〆os6b印ot4,ainio′砂C砂



…….dnia………….….‥…‥

FORMULARZOFERTY

DaneDostawcy:

Numertelefonu:………………NumerFaxu:…………………………Mai賞:…………‥

NumerNIP……………………………………Bankinumerkonta

OsobadokontaktuzZamaw看a〇番Cym,nrtele書bnu:

0FERTA

Nawi評函cdoogloszenia zdnia……・…・….・…nadostaw?-Poduszkipozyqjon函C♀jdlapaQjent6wtypu

wazdlaDolno的skiegoSzpitalaSpeqjalistycznegoim・T.Marciniaka-Ce血umMedycynyRatunkow♀j,

Sk]adamnastepuJaC賓Oferte:

L.p. �Nazwaasortymen請 �Ilo§c �Cena �Podatek �Cena �Wa巾0鐙 �Wa五〇誇 

SZt. �jed. ne請0 �VAT% �jed. bru備0 �ne備0 �bm請0 

1 �Podus水apozyqomおるCadla Paqient6wtypuwa乞zgodnie ZOP工SemWKarcieproduktu・ �5 � � � � � 

Razem: � � 

JednoczeSnieoSwiadczamy,Ze:

a)wyraZamyzgod9naPねtno鐙zafakturewteminie30dni,

b)zam6wienie zrealiz可emy zgodnie z potrzebami Zamawi生j脅cego w okresie wyznaczonym przez

Zamawla蜂pegO,

c)akcep両emyprQjektunowyizobowi隼zt互emysi%WPrZyPadkuwyborunaszQj ofertydozawarcia

umowywewskazanymprzezZamawla蜂CegOtermmle,

d)uwaZamysiezazwi翠anychnini匂sz雀of如雀PrZeZOkres30dni,

f)oferteniniQjszaskladamyna…..…・koIQjnoponunerowanychstronachawszystkiezal雀cznikistanowi雀

integralnacz挙eOf如y,

g)podgro乞b脅OdpowiedzialnoScikam♀jwszystkieza車CZOnedoofertydokumertyopis函Stanfalrtycznyi

prawnyaktualnynadziehotwarciaofert(art.297ustawykodekskamyzdnia6czerwca1997r./Dz.U.

nr88,POZ・553zezmianami/・

Za均cznikamidoniniqjsz♀jofertys雀:

l)Aktualny wpis do wをa;ciwego r匂estru,uPraWnid彊cego Wykonawce do wyst?POWania

WObrocieprawnym.

2)WypeinionaKartaoc9nyPOdus永ipozygivnujacQj.

3)Dokumentdopuszcz明CyWyr6bdoudytku.

4)Kopieposiadanychce巾fikat6woferowanychprodukt6w.

位o直話piecz〆0S6b即owa乞nio′砂Clリ



UmowaNr…　…INTG/2021/-DOSTAWA・WZ6rumowy

ZaWartaWdniu　……………….,…,…,…‥「.WeWroctawiupomiedzy:

DolnoSIaskimSzpitaIemSpecjaiistycznymim,T.Marciniaka-Cent「umMedycynyRatunkowej

ul.Gen,AugustaEmiiaFieldorfa2,54-049Wrociaw

Za「eJeStrOWanymWS争dzieRejonowymdlaWroctawia-Fab「yczne」WeWrodawiuViWydziatGospoda「CZyK「ajowegoRejestru

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

kt6ry「ep「ezentuje:

§1.

P層edmi°tumOvy

ーZWanymda噂"ZamawlaJ皐Cym’’

a

kt6「yrep「ezentuje:

ZWanymdalej"Wyk°naWCa’’

NinieJSZa umOWa dotyczy dostawy ZWanyCh daie」vy「Obami,Okre§lonych szczeg6†owo w

Zat争CZniku n「l doumowy,SPOrZ争dzonym na podstawiezto之Onej przezWykonawc?Oferty,dosiedzibyZamawiaj争cego,do

mIqScaWSkazanegop「zezZamawla」aCeg0.

§2.

鵬′unkidos‡aw

l,ReaIiza句adostawwy「ob6w,Okt6rychmowaw§1umowy,naStePOWa6bedzienapodstawiejedno「azowegozam6wienia

Z†oZonegoprzezZamawia」争CegOZgOdniezzat争cznikiemn「1doumowy.

2.Zam6wionewformie pISemneJWγ「Oby,O kt6「ych mowawust.1powyzej,WykonawcazobowIaZu」e Sie dostarcza6do

SiedzibyZamaw-a」aCegOdom-e」ScaWSkazanego p「zezZamawtajaCegOSrodkiemtransportuwewlasnymzakresieina

W†asny koszt w terminie d0　6O dni od dnia ot「zymania od Zamaw-a」aCegO Zam6wienia na ad「es e-ma旺

Wykonawcy.

3.Je之elidostawawy「ob6wvypadawdniuwoi=ymOdp「acylubwsobote)dostawanast争pIWPlerWSZymdniu「oboczympo

WyZnaCZOnymte「minie.

4,St「onyuznajae-maiizaobowi争zujacydokumentzam6wieniawy「ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia).

5.Wykonawcazobowi争zanyjestnasw6jkosztzabezpieczy6dostaw?Wy「Ob6wiponosiztegotytulupetnaodpowiedzialno§6

a之domomentuodeb「aniawyrob6wp「zezZamawla」争Ceg〇・WykonawcaodpowiedziaIny」eStZaWyb6rSrodkatranspo血,

jakizawlaSciwe(Odpowiednie)opakowaniewy「Ob6w.

6・Przekazaniewyrob6wprzezWykonawceZamawIaj争CemuWymagaka之do「azowegopotwie「dzeniaodbioru川ro§c-Wy「Ob6w

P「ZeZWyZnaCZOnegOP「aCOWnikaZamawIa」争Ceg0

7"　Dostawawy「ob6wbezpotwierdzeniazam6wienianap~Smiep「zezZamaw一明CegObedziedokonananaryzykoWykonawcy

iniewiaZeZamawiajacegoc○dop「zyjeciawy「ob6wizap十aty"

§3.

Zobowi?ZanfaMlykonawcy

l.Wykonawca wykonu」e P「Zedmiot umowy wlasnymi siiami・Powierzenie wykonania czesci p「zedmiotu umowy

podwykonawcom wymaga uprzednie」P-Semne」,POd rygo「em niewa之noSci'ZgOdyZamaw-a」aCeg〇・Wykonawca ponosi

pe†naodpowiedziaino§6zadzialanialubzaniechaniapodwykonawc6w,kt6rympowie「zytwykonanieprzedmiotuumowy.

2.Wykonawca wγkona przedmiot umovy zgodnie z obow-aZu」aCym-P「ZeP-Sami,nO「mamiPOIskimizharm〇日izowanymi

ZnO「mamieu「opejsk面.

3"　Wykonawca zobow-aZu」e Sle P「Zedto之y6Zamaw-a」aCemu W「aZ Z dostaw争dokumenty dopuszcza」争Ce d○○b「otui

stosowanianate「enieP0lskivyrobywykazanewza†争czniku n「1doumowywrozumieniup-ZePis6wustawyzdnia2O

maja2010「.0Wy「Obachmedycznych(t.j:Dz.U.z2020「・,POZ"186).

4.Wykonawcaniebedziewnosi†「oszczehdoZamaw-a」争CegOWPrZyPadkuograniczeniap「zezZamaw-aJaCegOPelnqilo§ci

PrZedmiotuumovy.

§4.

yl白runkizakupuzas書epczego

l.Wp「zypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewyrob6wwewskazanymw§2ust2.umowyterminie,Zamawiajacy

bedzie up「awniony doz「eaiizowania zam6wienia uimego dostawcyz uwzgIednie=iem mo之Iiwo§cizakupu vy「ob6w



r6wnowaZnych(tzw.nabyciezastepcze).Zamawiaj争cy powiadomipisem川eWykonawc?O takim zakupie,CO OZnaCZa(;

bedzieanuiowaniez†oZonegowczesnIeJZam6wienia.

2.W przypadku dokonania nabycia zastepczego,Wykonawca zobowi争zanyjestzaptaci6na「zecz Zamawiajapego kwot?

StanOWI争C争　r6Znice pomiedzy cen争∴VvyrOb6w,kt6「a ZamawIa」争Cy ZObowi争Zany」eSt ZaP†aci6　w zwi争zku

Z nabyciem zastepczym,a Cen争WγrOb6w,jak争Zamawiaj争cy zap†acitbyWykonawcy,gdybyten dostarczytzam6wione

Wy「Obywterminie.Wykonawcazobowiazanyjestdozaptatykwoty,Okt6「ejmowawzdaniupoprzednim,Wte「miniedo30

dnioddniawystawieniaprzezZamawIa」aCegOnOtyObci争zeniowej,bedacejjednoczec両ewezwaniemdozap†aty.

§5,

Skfadn鵬umovy

lnteg「ainacz?SClan面qszeJumOWy」eStZa†acznikn「1-Fo「mula「zasortymentow○○CenOWy

§6,

Czasobowiazywaniaumowy

Czasobowi争zywanianiniqSZqumOvyuStalasienaOkresoddnia……r.dodnia……r.

§7,

WさrtoSCumovy

l.0g6ina warto§6　umowγ∴V¥rynOSi　…………………Z書　brutto(S†ownie:

ZZal争cznikiemn「1doumowy.

2.Wykonawcagwa「antujestateiniezmiennecenypIZeZCatyCZaSObowiazywaniaumowy"

..ztotych),ZgOdnie

3.StafoS6cen,Okt6re」mOWaWuSt、2powγeyniedotyczyobni之eniaprzezWykonawcecenwykazanychwzat争cznikunrldo

umow,ZP「ZyCZynnieujetychwumowie,PrZeZCa†yczasobowi争zywaniaumowy.

4,Wprzypadku zmiany ustawowe」StaWkiVA丁,Zmiana wynag「odzenia oPj?tegO niniejsza umowa,Wynikaj争ca ze zmiany

StaWkiVA丁,naSt?Pu」eZdniemwqsciaw之ycIeaktup「awnegozmienIa」aCegOteStaWke.

§8,

ReguIowanienaIe之noSci

l.NaIe之noS6　za dostarczone wy「Oby bedzie「eguiowana przez ZamawiaJaCegO PrZeIewem z konta bankowego

ZamawIa」争CegO na konto bankowe Wykonawcy nr W te「minie　60dni,=czac od dnia

dosta「czeniaZamawia」Cemu P「aWidtowowystawionejfaktu「ywformie paplerOWe=ubformacie ust「uktu「yzowanym za

PO§「ednictwem piatformy elekt「onicznego faktu「°Wania.W p「zypadku wskazania w treSci faktury nume叫　raChunku

bankowegoimegoni之OkreSIonywzdaniupoprzedninTZamaw-a」争CyWZyWaWykonawcedodoprowadzenia周ZgOdnoSciz

Umow3iwst「zymujesiezzapfat争doczasu dor?CZe=iafakturyzawie「ajacej p「awid†owy nume「rachunku bankoweg○○

ZgOdnyzUmowa.

2.Wykonawca wystawiZamawIa」aCemu faktu「e wedtug cen jednostkowych,ZgOdnie z Za†acznikiem n「1do umowγ)a

Zamawia」aCyZaPtaCiWyk°naWCyZadosta「czonevy「Oby.

3.Nawszystkichfaktu「achdotycz争cychnin-eJSZegOPOSt?POWaniaWyko=aWCaZObow-争Zany」eStumie6ci6wwidocznyspos6b

nume「umovyZamawIa」aCeg○○raZnume「Zam6wienia"

§9.

ZakazydofyczaceWykonawcy

l.Wykonawca nie mo之e dokona ce訓wie「zytelnoScI bez up「Zednie」i Pisemney pod「ygo「em niewaZno§c主ZgOdy

Zamawiaj争cego,ani「egulowa6wie「zytelno§ciwd「Odzekompensaty.

2.Wykonawca zobowlaZu」e Sie do niezawie「ania um6w po「eczeh jakigwa「anqiZ POdmiotamit「zecimidotyczacych

ZObowiaZahwynikajacychzninle」SZe」umOWy,anlWy「a之a6zgodynapIZySt争PIeniedod山gu.

§10,

WさrunkigwaranQ/ifI?kq/mi

l.Wykonawca udzieIa Zamawia」aCemu gWa「anq=「ekq巾lina przedmiot umow.Wykonawca udziela Zamawia」aCemu

gwaranq一=aOk「es36miesIeCy,ZgOdniezop~SemZaWartymWZat争czniku n「=iczacoddniadok〇日aniaodbio「u przez

Zamaw看a」争Ceg0.

2.W「amachodpowiedziaInoSciztytutugwaranQ申「ek句mi,WykonawcawymieniwadIiwyvvyr6bnawoInyodwadIubdokona

」egOnaPraWy,je之eIiwadyteujaWnlaSIeWC-争guterminu,Okt6rymmowawust.1p°Wγ之ej.Wykonawcazobowi争ZanyJeSt

dostarczycwy「6bwoinyodwadIubdokonac」egOnaPraWyniezw†ocznie-niepoznIejjednakniZwcI争gu30dni oddnia

zg†oszeniap「zezZamawiajacegozapomocae-maila(Skanpodpisanegodokumentu)"

3.Wykonaniezobowi争zahztytu山gwa「anqi=r?kojminaie之ydop「Zedmiotuumowy.



2.Osobaodpowiedzialnazanadz6「nadrea=za明umovypostronieZamawiaj争cego:Dyrekto「te上713064420.

§12.

Zmianaposぬnowie高umovy

l,WszeIkiezmianyumovywymag争jazachowaniafo「mypisemnegoaneksu,POdpisanegoprzezobiestronypodrygo「em

2"　Stronyzast「zegaj争SObieprawodowp「owadzeniazmianwumowiewvypadkachokreSIonychponi之e」:

1)zmianadanychZamawiaj争cegolubWykonawcy(nazwy,Siedziby,nreWidencyjnegoNIP,REGON,formyp「awnejitd.);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktowychzawartychw§2ust.2umowyorazdanychzawa直ychw§3ust.1umowy"

3,Dopuszczasiezmian写umowywzakresieprzedmiotowym,tO」eStZaSt争Pieniewyrobuo暁tegoumowaodpowiednikiem

WP「ZyPadku:

1)zap「zestaniawytwa「zaniaprzezproducentawy「Obustanowiacegoprzedmiotumowy;

2)wycofaniasta「egoiwp「owadzenienowegowyrobustanowi争cegop「Zedmiotumowy;

3)wygaSnieciaSwiadectwa「ejest「aQji.

4.Zmiana,Okt6「eJmOWaWuSt,3powyzej,bedziedopuszczalnapodwa「unkiem,之eodpowiednikwy「Obu:bedziespe柵ai

wszystkievymaganiaZapytaniaofertowego,niebedziemia†ni之SZyChparametr6wodzaoferowa=yChp「zezWykonawc?W

ofe「cieo「azbedzieznajdowatzastosowaniec○na」mn-eJWtyChsamychwskazaniachcowyr6bstanowlaCyP「Zedmiot

umovy-P「ZyCenieniewγZszeJni之CenaWyrObustanow-争CegOPrZedmiotumovvy.

5.Zmiany,Okt6rychmowapowy之eJ,mOganadtodotyczycsposobukonfekQjonowaniawyrobu.

6,Wp「zypadkuniewykorzystaniailo§cIWy「Ob6wwskazanychwzat争cznikun「1doumowy-Zamaw-a」争CymOZep「Zed山Zyc

czas°bowiazywaniaumowy,Okt6「ymmowaw§6umowy,niewi?CejjednakniZ06miesiecy'

7,Wp「zypadku zmian stawek podatku VA丁,Zmianywysoko§ciminimalnegowynagrodzeniaza p「ace,Zmjanyzasad

ivIγSOkoScistawkisk†adkinaubezpieczeniaspofecznelubzd「owotnewp「ZyPadku,gdymaj争onewp†ywnakoszty

wykonania przedmiotu umowy,StrOny uSta-aJa mOZliwo§6wp「owadzenia tych zmian na podstawie obow-aZu」aCyCh

przepis6w prawnych w tym zak「esie.Ci?之a「udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane povIγ之e」P「ZyPadki

spoczywanawykonawcy.Wsytua匂iopisanejwzdaniupierwszymWykonawcawinienskie「OWa6doZamawiajacego

pisemnyw=iosekwrazzuzasadnieniemorazszczeg6fowγmWylicze=iemwplywuzmianynaponoszoneprzezWykonawce

kosztyvykonaniap「zedmiotuumowy.

§13,

Ods晦pienieodt/mOWy

l.Zamawi明CymO之eodstapi60dumowy'」e之eii:

1)Wykonawcaniedotrzymujete「min6wokrestonychwniniejszejumowie;

2)Wykonawcawγkonujeprzedmiotumowywspos6bniezgodnyzumow争lubno「mamiiwa「unkamip「awemok「e約nymi;

3)Wykonawcanievvykonujewustaionymte「miniezobowi争zahok「e§Ionychw§10umovy;

4)Wykonawcadosta「czaZamawiajacemuprzedmiotumowy・kt6「egoparamet「ytechnicz=eijakoSciowenieodpowiadaj争

wymaganiomZamawiaj尋cego°k「eSIonymwZapytaniuofertowym"

5)w「aziezaistnieniaistotnejzmianyok01icznoScipowoduj争cej,之ewykonanieumowynieleZywinteresiepu輔CZnym,

czegoniemo之naby一〇p「zewidzie6wchwi-izawa「ciaumowy,一ubdaiszewykonywanieumowymoZezag「OZi6istotnemu

interesowibezpieczehstwapahstwalubbezp-eCZehstwupub-icznemu-Wtakimp「ZyPadkuWykonawcamo之eza之ada6

0dZamawiaj争cegowytaczniewynagrodzenianaleZnegoztyt山uzreaIizowanejjuZczeSciumowy.

2.Wsytua匂i,Wkt6「ejZamawiaj争cydowiedzia-sie0Ok01icznoSciachuzasadniaj争cychodstapienieodumowy,WSkazanych

wust.1powyzej,Zamawla」争CyWeZWieWykonawc?dozap「zestanianaruszeh,WyZnaCZa」aCmuP「Zytymte「mindo

usunleCIanaruSZeh.

3.Pobezskutecznymu函Wiewyznaczonegoterminu,Okt6「ymmowawust.2powγej・Zamawiajacybedzieuprawnionydo

odstap-eniaodumowywterminie2Odnioddnia,Wkt6rymZamaw-a」aCydowiedzialsI?0Ok01iczno§ciachwskazanych

wust,1powy之eJ,uZaSadniaJaCyChodst争p-enie.OSwiadczenie○○dstap-eniuspo「Z争dzonezostaniewfo「miepISemneJ

jdostarczonenjezwtocznieWykonawcy

§14.

Karyumowne

l"WykonawcazaptaciZamawla〇年CemunaSt写Pu」争Cekaryumowne:

1)wwysoko§ci2%wartoScibruttoniez「ea-izowanejwterminiedostawywy「Ob6w(Warfo§6wskazanawzalacznikunrld°

umowy)zakaZdydziefrop6Znieniawdostawie'POCZaWSZyOddnianastepujacegopoupfywieterminuokre§ionegow§2

ust,2umowydodniazrealizowaniadostawy;

2)wvys°koSci3%wartoScibruttowγrOb6w,kt6rychd。tyCZyrekiamacia'Zaka之dydziehop62nieniawwykonaniu

zobowi争zahwγnikaj争cychzodpowiedziaIno§ciztytulugwa「andyirekojmi;

3)wwysoko§c=%warto§cib「uttoumovy,WSkazanejw§7ust.1umowy,Zaka之dydziehop6Znieniawwykonaniu

zobowi争zahwy=ikaj争cychz§3ust.3umowy・POCZ争WSZyOddnianastepuj争cegopoup句rvieterminud。Wykonania

zobowl争ZaniadodniawykonaniazobowlaZania;

4)wwysoko§c=O%niez「ealizowanejwarfo§cibruttoumowy・WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eliZamawiajacyodst争



Odumowyzp「ZyCZynle之acychpost「onieWykonawcy;

5)wwysokoScilO%warto§cib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eIiWykonawcanaruszyzapisy§9umowy.

2,Je之eliszkodap「zewyzszawysokoS6ka「yumownej,ZamawIa」aCemu PrZySluguJe PraWOdodochodzeniaodWykonawcy

Odszkodowaniap「zevIγZsza」aCegOWySOkoS6na=czonejkaryumownej・

3.Wykonawcawyra之azgodenapotr canieka「umownychzprzystugu」aCegOmuWynag「Odzenia.

4.B「akszkodyniewyl争czauprawnieniaZamawIajaCegOdonaliczeniaka「yumowne子

§15.

OSw/adczeniedofyCZaCeZObowiazanねdozachowaniaw脚emnicyinfoma切O知nkQ/OnOWaniuDoIno印Skiego

Sap舶ねSpeq/a俺fyCZnegO;m.rMarciniaka-CenfmmMedycynyRa書unk°W句

l.WykonawcaoSwiadcza,之ezobow-aZu」eSiedozachowaniawt争jemnICy両eu」aWnianiaosobomtrzecim,WCZaSietrwania

umowyoraz po」eJrOZWl争Zaniu,WSZeIkichinfo「maqIZW均ZanyCh ze Swiadczeniem przedmiotu umowy na podstawie

ninie」SZeJumOWyOraZPOZySkanycht争drogainfo「maq一〇funkQjonowaniuDoino的SkiegoSzpitalaSpeQjaiistycznegoim.T.

Ma「ciniaka-Cent「umMedycynyRatunkowej,StanOWiacychtajemnicep「zedsiebio「stwaw「OZumieniuustawyzdnia16

kwietnia1993「.0ZWalczaniunieuczciwejkonku「enQji(t.j∴Dz,∪,Z2019「.poz.1010・)"

2,WykonawcazobowiaZu」eSIe r6wnieZ do przestrzegania przep-S6wustawyzdnialOmaja2O18r.0OCh「Oniedanych

OSObovvych(t,j,:Dz.∪.z2019r.,POZ・1781)・

3.JednoczeSnieWykonawcaoSwiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedzialno§6ka「nawynikajacazww.ustaw.

§16.

Kwesfiespome

Spo「ymogacewynika6wzwi争zkuz「ealizaQj争umowyst「onyzobowi争zuJ争Sie「OZStrZyga6poiubownienad「odzenegocjaQji.

W「aziebrakuporozumienia膏.wsytuaQji,gdywterminie30dnioddniapodjecianegocjaqiistronynieosiagnetyporozumienia

-SPOry「OZSt「Zygahoedziesadw†a§c-Wydlam-eJSCaSiedzibyZamawla」aCeg〇・

§17,

Imepos向nowieniat/mOvy

Wsp「awachnieu「egulowanychnin-qSZaumOWaZaStOSOWaniema」aP「ZePISyuStavyPrawozam6wiehpublicznych,Kodeksu

cyw冊egoo「azinnepowszechnieobowiazu」aCeP「ZePISyPraWama」争CeZWi争zekzprzedmiotemumowy.

§18・

Posねnowienfakohcowe

Umowa sporz争dzona zostaia w2jednob「zmiaCyCh egzemplarzach-1egzempia「zdlaWykonawcy-1egzempia「z dIa

ZamawiaJ争Ceg〇・

ZamawlaJaCy Wykonawca

ZatacznIkn「1doumowynT
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