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TRYBPOSTEPOWANIA

Postepowanieniepodlega ustawieP「awozam6wiehpubIicznych(Dz.U"Z2021「・POZ.1129)

Wa巾o§6zam6wienIanieprzek「aczawy「a之Onejwztotychkwoty130.000.

Zamawiaiacv:

Doino§laski Szpitai Spe匂a=stycznyim.T.Ma「Ciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej,

uI"Gen.Augusta Emila FieIdorfa2,54-049Wrodaw,KRSOOOOO40364,NIP899-22-28-56O'
REGONOO6320384.

1。OpisDrZedmiotuzam6wienia,

CPV195200OO-7Produktyztworzywsztucznych

Przedmiotemzam6wieniasacykiicznedostawylO4〃000szt.wokresie12miesiecywo「eczk6w

jednorazowych do t「ansp〇両materiafu bi01Qgicznego pIZy.Wyk°rZyStanju systemu pOCZty

PneumatyCZnejfirmySumetzberge「wedfugszczeg61°Weg○○PISujakwKa「clePr°duktu.

2.Mieisceiterminz書o主eniaofertvcenowei.

OferfeWykonawcynale之yzto之y6naFormularzuoferfv-Zaセcznikn「lwrazfomuIarzem

CenOWymZa庇ICZniknr2.

Dostawyodbywa6siebed争nawa…kachzawartychwProiekcieumowv-Z的CZnikn「3・

ore巾?CenOWa WraZ Z ZataCZnikami na!e之y p「ZeSfa6w we画eiekt「Onicznej(POdpisane

podpisem elekt「onicznym lub skany dokument6w)　na ad「es email:

s相軸_醐南面a蝿@pro.⑬随時β(do wねdomoSci:t"WγsoCki@szpi圃-marCiniak.w「oclaw・Pi)

wterminiedodnia23ma「ca2022「.dogodz.10:00,Zdopiskiemwtytuteemaila:"Dostawa

work6wdo poczty pneumatycznej"orertyztoZone powyznaczonym terminie nie bed負

rozpat「ywane.

3.Krvteriumiterminzwiazaniaofe鴫,

1.PIZyvyborzeDostawcyZamawiajacybedziekie「OWatSienajn廃z9CenaOferty

2.orerentzwi争zanybedzieofe直aprzezok「es30dniodup旬wutermlnuSkねdaniaofert.

4,」nfomacieowvbo岬
Zamawiaj争cyzamie§cinast「onie血emetowejinformaQjeovybo「Zenajkorzystniejszejoferty.

5。Wykazdokument6wwymaaanych~w:

1.Wype師Ony,POdpisanyiopiecz?tOWanydruk"OFERTA一一

2.Aktualnywpis wfaSciwegorejest町uPraWniaj争cegoWykonawc?dowystepowaniaw

Obrocieprawnym.
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3.0Swiadczenie Wykonawcy,POtwierdzaj ce,之e woreczki spe柵aja przepisy prawa

dopuszczaJ Ce doich stosowania w obiektach s山之by zdrowia w P01s∞OraZ,之e

WO「eCZkinadaja sie do t「ansportu pr6bek materia山bioiogicznego za pomoca poczty

PneumatyCZnejSUMETZBERGER ztechn010gi争samowy†adowcza.

4,Dokument zawieraj争cy opis cha「akterystyki ofe「owanych woreczk6w　°「aZ WZ6「

WO「eCZka.

6.Informaciedot.uniewa之nieniaDOStePOWaniaorazwborunaikorzvstnieiszeiofertv

く;enOW句:

1"Zamawla」争CyZaStrZegaSObieprawodouniewa之nie両apostepowanianaka之dymetapiebez

POdaniaprzyczyny.

2.0d podjetej decyzjlP「ZeZZamawla」aOegOdot.rozstlZygnleCla nie przysfuguje Ofe「entowi

3"WszelkiepismasktadaneprzezWykonawc6wmaja∞Charakte「odwofaniado「OZStrZygniecia

POZOStana bez「°ZPatrZenla.
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KARTAPRODUKTU 

Dostawawo「eczk6wdotransportumate「ia山bioIoglCZ ��negoprzywykorzystaniusystemu 

POcZtyPneumatycZnejfi「mySumetzbe「ger 

し。p. �OPiSVVYMOGU �PARA州ETRY VVYMAGANE �PARAMETRY OFEROVVANE 

1. �Wo「eczkijednorazowewykonanezmate「ia山　HDPE �丁AK � 

WySOkiej　gesto§cio　g「uboScifo=i30　u(+/-5　u), 

Zamykana　wodoszczelna　p「zestrzeh　o　klasie　ADR 

P650/lATA650　0　mOCnyCh　bocznych　zgrzewach, 

Oddzielnakieszeh　nadokumenty　typu,,kangur’’na 

PrZednie」CZeSCIWOrka.Latwezamykanieiotwieranie 

WOrkaprzez「OZerWaniebezuZycian°之yczek. 

2. �Wymiarywewnetrzneworka　minimalna　szer°ko§6 �丁AK � 

150mm(max.180mm)xminimalnawysok°§6250mm 

(max.280mm), 

3, �Naprzedniejst「Onieworeczkawymaganeoznakowanie �丁AK � 

BIHAZARD. 

4. �instrukQjeobs†ugiWO「kaiopISynaWOrkachwJeZyku POIskim. �丁AK � 

5. �Ofe「owane　　woreczki　w　　transpo「Cie　　poczty �丁AK � 

PneumatyCZne」Winny　spe†nia6wymagania　UN3373 

OraZ　eurOPejskieimiedzynarodowe　standa「dy　dia 

transpo血SubstanQjiska之OnyCh・ 

6. �Wo「kiwinnyby6dost°SOWanedopojemnik6w160/6,’i �丁AK � 

SamOWy†adowczychAPA160u之ywanych　przez 

ZamawlaJ争CegOWSyStemiepocztypneumatycznej 

fi「mySumetzbe「ge「" 

了. �Workiwinneposiada6kodykreskowezunikalnym �丁AK � 

numeremdlaka之degoworka 

8. �Wo「kiwimeposiada6dodatkowemleJSCenanOtatkina �丁AK � 

ZeWnetrZnejstronieworka. 
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ZA|ACZNiKldoFormuiarzaofertowego
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1. �Dostawaworeczk6wdot「anspo巾u materialubioIogICZnegOPrZy Wykorzystaniusystemupoczty PneumatyCZnejfirmySumetzbe「ger ZgOdniezopiSemjakwKa「Cie PrOduktu. �SZt. �104000 � �臆淫 十十 �、さ鞍手 ��∴∴二、 ∴∴享 �∴　一∴ �二÷∴ � � ��� � �“1灘箋饗 �� � �少こ人音 滅、穎/、′蓬髪 、絃“一黍 
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za量aczⅡikⅡrl

……………………dnia.……….……....…

FORMULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Nazwa;

Numertelefonu:

NumerFaxu:…………………………Adrespocztyelektronicznej:…・"………‥…‥

NumerNIP

Bankinumerkonta

NumerREGON.….…….…….……...……….…

OsobadokontaktuzZamawla職Cym,nrtelefonu:

OFERTA

Nawia垂apdoogloszenia zdnia………r.nadostaw?WOreCZk6wdotransportumateriafu

bioIogicznegoprzywykorzystaniusystemupocztypneumatycznejfimySunetzberger

SkIadam/ynastepuJ雀C雀Oferte:

Cena za dostawe catoSci zam6wienia szczeg6towo opISanQJ W Karcie produktu wilostiach

Okre釘onych wzalqcznikunrldonini♀jszQjoferty.

netto∴…………………‥PLN+VAT……...%…,…………………‥PLN

brutto:……………………….PLN

JednoczeinieoSwiadczamly,えe:

a)wyraZamyzgodenaplatnosezafaktur9Wteminie30dni,

b)zam6wieniezrealiz可emyzgodniezpotrzebamiZamawi争jqcegowokresiewyznaczonymprzez

Zamawl剥apegO,

c)akcep両emyprqjektumowyizobowi雀Zujemysie,WPrZyPadkuwyborunasz♀jofertydozawarcia

WeWSkazanymprzezZanawl明CegOteminle,

d)uwaZamysiezazwiazanychnini匂sz雀ofe坤przezokres30dnioduplywuteminuskladaniaofert,

e)usfugebedap雀PrZedmiotemzam6wieniawykonamywiasnymisilami,

f)oferowaneprzeznasworkizostadydopuszczonedostosowaniawobiektachsfuZbyzdrowiainad魂

si9dotransportumateriahlbioIogicznegozapomocapocztypneumatycznQj宜mySumetzberger,

g)pod groZb年odpowiedzialnostikanQj wszystkie za均czone do oferty dokumenty opisl彊stan

faktyczmyiprawnyaktualnynadzichotwarciaof証(art.297　ustawykodekskamyzdnia6

czerwca1997r./Dz.U.m88,POZ.553zezmianami/・

Zalapznikamidonini?jszQjofertys年:

1)Fomularzcenowy-StanOWi包cyza互czniknrldoniniQjsz♀joferty.

2)Wyciagzr♀jestrudzialalnostigospodarczQjlubKRS.

へ結



ZAしACZN書KldoFo「mularzaofe巾OWego

し.p �Nazwaaso巾'mentu �j.m, �iloS6w Skaliroku �鐙 � ��、議※蟻 �翁、 �繋議題 ��� �∴　∴ � � � �∴∴毒素∴染一言∴÷ ���繋繋態鬱.、饗騒 �� 饗発 � ��置農場績膝覆ま　音 �繋 �∴∴.∴　∴ ��� � � �� �十一∴　一箪こ　∴ ��� � � 
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1. �D°StaWaWOreCZk6wdotransportu mate「iaiubioIogicznegoprzy Wyko「ZyStaniusystemupoczty PneumatyCZnejfirmySumetzberge「 ZgOdnjezopISemjakwKarcie PrOduktu. �SZt. �104000 �÷ �∴ 緩1章鶏驚籠 � � �鬱繁 華 � ���溺≡ 暖 �、 � �� �∴∵ � � � �� 

怒 �� �→¥ , ��,手繰 懇麗 享∴∴; ����慕、_ 繁藤饗 �琢 態 �∴∴ 謬懇 � ��∴∴∵∴ � �　′ 子、子 �� 
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UmowaNr,.,…lNTGI22/DOSTAWA・WZ6rum°Wy

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

DolnoSIaskimSzpifaiemSpecjalistycznymim.T"Marciniaka・CentrumMedycynyRatunkowej

ul.Gen.AugustaEm‖aFieldorfa2,54-O49Wroclaw

Za「ejestr°WanymWS争dzjeRejonowymdiaWroctawia-FabrycznejweWroctawiuVIWydzia†GospodarczyK「ajowegoRejestru

SadowegoKRSOOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGONOO6320384,

kt6「y「eprezentuje:

1)TomaszDymyt-Zast?PCaDy「ekto「

2)Do「otaTopoinicka-G†6wnyKsi?gOvy

-ZWanymda!句"ZamawlaJaCym"

a

kt6ryrep「ezentuje:

ーZWanymda倒"Wykonawcず.

§1,

P層edmio書umovy

Niniejszaumowadotyczydostawywo「eczk6wdotranspo血Pr6bekbioIogicznychwsystemiepocztypneumatycznej,

zwanychdaI句Wγ「Obam主Ok「e§Ionychszczeg6towow za†aczniku∩rld°umOWy,SPOrZ争dzonymnapodstawiez†○之Onejprzez

Wykonawceofe巾ydosiedzibyZamawi争j争cego,domiejscawskazanegoprzezZamawiajaceg〇・

§2.

肋骨ru巾kidosねW

l.Rea=zacjadostawwy「ob6w,Okt6rychmowaw§1umowy,naSt?POWa6bedzienapodstawiecz争stkowychzam6wieh

skladanychprzezZamawI到aCegOjedenraznakwarta†wcenachjednostkowychzg°dniezzal争cznikiemn「1doumowy.

2.Zam6wionewfo「miepisemneJWy「Oby,Okt6「ychmowawust.1powyZej,WykonawcazobowiazuJeSiedostarcza6do

siedzibyZamaw-明CegOdom-eJScaWSkazanegop「zezZamawla」aCegO§「odkiemt「ansportuwewlasnymzakresieina

wlasnykosztwte「minied07dnioddniaotrzymaniaodZamaw-a」aCegOkaZdo「azowegozam6wie=ianaad「ese-mail:

Wykonawcy.

3,Je之eiidostawawy「ob6wwypadawdniuw0lnymodpracyIubwsobote'dostawanastap-WPlerWSZymdniu「Oboczympo

WyZnaCZOnymterminie・

4.St「onyuznajae-maiIzaobowi争zuj争cydokumentzam6wieniawyrob6w(Ska叩Odpisanegodokumentuzam6wienia)"

5.Wykonawca zobowi争zanyjest na sw6j koszt zabezpieczy6ka之da dostaw?Wy「Ob6wiponosiz tego tyt山Pelna

odpowiedzialnoS6a之domomentuodebraniawy「ob6wprzezZamawlaJ争CegO.Wykonawcaodpowiedzialny」eStZaWyb6r

§「odkat「ansportu,jakizaw†a§ciwe(Odpowiednie)opakowaniewyrob6w.

6.Przekazaniewyrob6wprzezWykonawceZamawiaJ争CemuWymagaka之dorazowegopotwierdzeniaodbio「uiiI。§civIγ「Ob6w

P「ZeZWyZnaCZOnegOPraC○WnikaZamawIa」aCegO

7.D°StaWaWy「Ob6wbezp。tWierdzeniazam6wienianap-SmieprzezZamaw-a」a∞gOb?dziedokonananaryzyk。Wykonawey

両ewia之eZamawiajacegocodoprzyjeciavyrob6wizaかaty.

§3.

Zobowi弓zaniaW拘OnaWCy

l.Wykonawca wykonuJe P「Zedmiot umowy wfasnymi siiam主　Powie「zenie wykonania czesc‖przedmiotu umowy

podwykonawcomwymagaup「zedniejpisemnej,POdrygo「emniewa之n。§ci,ZgOdyZamawiaj争ceg○○Wykonawcaponosi

petn争odpowiedzia-no§6zadziafanialubzaniechaniapodwykonawc6w,kt6rympowierzy†wykonanieprzedmiotuumowy.

2"　Wykonawca wγk。na PrZedmiofumowyzgodniez obowi争zuJaCym,PrZeP-Sami・nOrmamipoiskimj zharm。niz°Wanymj

ZnOrmamjeuropejskimi.

3.Wykonawcazobowiazu」eS一?PrZed†oZyc-naka之dep-SemneZadanieZamawIa鳩CegO・Wterminiewyznaczo=ymW之争daniu,

dokumentydopuszcza」争Cedoob「otuistosowanianate「enieP01skiwy「obyvykazanewzaIacznik川「1doumowy.

4.Wykonawca=iebedziewnosi一「oszczehdoZamawiaj争cegowp「zypadkuog「aniczeniap「zezZamawiaj争cegope†nejilo§ci

PrZedmiotuumowy.

§4.

Warllnkizakupuzasfepczego

1,Wpnypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewy○○b6wwewskazanymw§2ust2・umOWyte「minie,Zamawiajacy

b?dzieup「awnionydozrea-izowaniazam6wieniauimegodostawcyzuwzgied両eniemmo之IiwoScizakupuwy「。b6w

′「6wnowaZnych(tzw.nabyciezast?PCZe).ZamawiajacypowiadomipisemnieWykonawc?Otakimzakupie・COOZnaCZa6

edzieanulowaniezlo之OnegOWCZeSn-e」Zam6wienia.

1z4



2.Wprzypadku dokonania nabycia zastepczeg°,Wykonawca zobowjazany」eStZaPねci6na「zeczZamawiaj争CegO kwote

StanOWlaCa r6Z川ce pomj?dzy　∞na Wy「Ob6w,kt6「争　ZamawiaJaCy ZObowi争zany jest zaptaci6　w zwj争zku

Z nabyciem zastepczym,a cenaWyrOb6w,jak皐Zamawi明CyZaPiaciルyWykonawcy,gdybyten dosta「CZylzam6wione

Wy「Obywtermjnie.Wykonawcazobowi争zanyjestdoza可atykwoty,Okt6「ejmowawzdaniupoprzednim,Wterminied021

dnioddniavystawieniap「zezZamawiajacegonotyobci争Zeniowej,b手d争cejjednoczeSniewezwaniemdozap†aty.

§5.

Skねdnikiumowy

lntegraIn争czescian面eISZejumOWyJeStZat争CZniknrl-Formula「zasortymentow○○CenOWy.

§6.

Czasobowi?ZyWaniaumowy

CzasobowiaZyWanianiniqSZqumOWyuStalasIenaOk「esoddnia……r.dodnia……r.(12miesiecy〉

§7.

W白rtoS6umovy

l.Og6lna waho§6　umowy wynosi.　　.・….Zt brutto(Siownie:

ZZa†acznjkiemn「1doumowy.

Z†otych),ZgOdnie

2.Wykonawcagwa「antujestateiniezmiennecenyprzezcalyczasobowiazywaniaumovy.

3.Stalo§6cen,Okt6relmOWaWuSt.2powγej,niedotyczyobni之enjaprzezWykonawcecenwykazanychwza†争cznikunrldo

umowy,ZP「ZyCZynnieujetychwumowie,P「ZeZCalyczasobowi争zywaniaumowy.

4.Wp「ZyPadku zmiany ustawowe」StaWkiVAT,Zmianawynag「odzenia obj?tegO ninieJSZa umOW争,Wynikaj争cazezmiany

StaWkiVAT,naStePujezdniemwejSciaw之ycleaktuprawnegozmieniajacegotestawke"

§8.

Regt//OWanjenaleZnoScj

l.Nale之no§6　za dostarczone wy「oby b写dzie reguIowana p「zez Zamawla」aCegO PiZelewem z konta bankowego

ZamawiaJ争CegO na konto bankowe Wykonawcy nr W te「minie40dni,licz争c od dnia

dostarczeniaZamawia」a∞muPraWid†owowystawionejfakturywformiepapie「OWeJiubformacie ustrukturyzowanymza

POS「ednictwem pIatfo「my eIektronicznego faktu「。Wania.W przypadku wskazania w t「eScifaktury numeru rachunku

bankowegoinnegoni之Okre引onywzdaniupoprzedni町Zamawiaj争cywzywaWykonawcedodop「OWadzeniajejzgodnoSciz

Umow争iwstrzymujesiezzaplat争doczasudo「eczeniafaktu「yzawierajaceJPraW剛Ovynume「raChunkubankowego-

ZgOdnyzUmowa.

2.Wykonawca wγStaWiZamawla」aCemu faktu「e wed山g cenjedn°Stkowych,ZgOdnie z Zatacznikiem n「1do umowy,a

ZamawlajaCyZaP†aciWykonawcyzadosta「CZOneWyrOby.

3.NawszystkichfakturachdotyczacychniniejszegopostepowaniaWykonawcazobowiazanyjestumieSci6wwidocznyspos6b

numerumowyZamawia」争Ceg○○raZnumerZam6wienia.

§9.

Zakazydofyczacevykonawcy

l.Wykonawca nie moZe dokona ce部Wierzytelno§cibez up-Zedniejipisemnej,POd rygorem njewaZnoSci,ZgOdy

Zamawi争japeg°,ani「eguIowa6wierzytelnoSciwd「odzek°mPenSaty.

2,Wykonawca zobowiazuje sie do niezawie「ania um6w po「eczeh jakigwa「anQjiz podmiotamitrzecimidotyczacych

zobowiaza wγnikajacychzniniejszejumowy,aniwyra之a6zgodynaprzyst争pienied°dtugu.

§10.

Mfa仙nkigwa帽nq/iirekq/mi

l,Wykonawca udzieia ZamawIaJaCemu gWa「anqli「ekQjmina p「Zedmiot umowy.Wykonawca udzielaZamawI到るCemu

gwaranqi na Ok「es wa之noSciwy「ob6w,jednak nie kr6tszy niZ12mieslecy Od dnia dokonania odbioru przez

ZamawIaJaCeg0.

2,W「amachodpowiedzialnoSciztytutugwa「anQjii「ekQjmi,WykonawcawymieniwadIiwγVIγr6bnaw°InyodwadIubdokona

jegonap「awy,Je之eliwadyteujawni争sleWCiaguterminu,Okt6rymmowawust"1powy之ej.Wykonawcazobowi争zanyjest

dostarczycwyr6bwolnyodwadIubdokonac」eg°naPraWyniezwIocznie-niep6Zniejjednakni之WCi争gu5dni oddnia

zg†oszeniap「zezZamawiajacegozapomoc争e-maila(Skanpodpisanegodokumentu).

3.Wykonaniezobowi争zahztytutugwa「anQj=「ekQjminaleZydoprzedmiotuumowy.

4.NinjejszaumowastanowjdokumentgwaraneyJnyWrOZumieniuprzepIS6wKodeksucywIIneg〇・

5.D○○dpowiedziaInoSciWykonawcyztytu†urekqimistosujesieprzepisyKodeksucyw冊eg○○

§11.

Osobyodpowjedzfameza伯a雁aq9umOvyyPOSronieZ貧mavI〃q∂CegO

l.0sobaodpowiedzialnazarealiza魂umowyp°St「OnieZamawiaj争cego‥KierownikSekQjjtel"713064439・

odpowiedziaInazanadz6rnad「eaiiza明umovypost「onieZamaw~到るCegO‥Dyrekto「tel・713O64420.



§12.

Zmianaposねnowiehumovy

l.Wszelkiezmianyumowywymagaj争zachowaniaformypisemnegoaneksu,POdpisanegoprzezobiest「onypod rygo「em

2.Stronyzastrzega」争SObieprawodowprowadzeniazmianwumowiewwypadkachok「e§ionychponiZeJ:

1)zmianadanychZamawiajacegolubWykonawcy(nazwy,Siedziby,n「eWidencyjnegoNiP,REGON,fo「myprawnejitd.);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktowychzawartychw§2ust.2umowyorazdanychzawartychw§3ust.1umowy.

3.Dopuszczasiezmian写um°vyWZak「esiep「Zedmjot°Wym,tOjestzast争pieniewyrobu°鴫tegoumowaodpowiednikiem

WPrZyPadku:

1)zaprzestaniawytwarzaniap「zezp「oducentawyrobustanowi争cegop「zedmiotumowy;

2)wycofaniastaregoiwprowadzenienowegowyrobustanowiacegop「Zedmiotumowy;

3)wyga§nieciaSwiadectwarejest「a辞.

4,Zmiana,Okt6「ejmowawust.3povIZej,bedziedopuszczalnapodwa「unkiem,之eodpowiednikwyrobu:bedziespetnial

WSZyStkiewymaganiaZapytaniaofehowego,niebedziemia†niZszychparametr6wodzaofe「owanychprzezWykonawc?W

Ofercieoraz bedzieznajdowalzastos°Wanieco n到mnle」WtyCh samychwskazanjach cowy「6bstan°Wl争Cy PrZedmiot

umowyiPrZyCenjeniewy2szqniZcenawyrobustan°WlqCegOPIZedmiotum°vy"

5.Zmiany,Okt6rychmowapowγ軌mOganadtodotyczy6sposobukonfekQjonowaniawyrobu"

6.Wprzypadkuniewyko-ZyStania=o§civvyrob6wwskazanychwzat争cznikun「1doumowy,Zamaw-aJapymO之eprzedtu之y6

CZaSObowi争zywaniaumowγ,Okt6rymmowaw§6umowy,niewiecejjednakniZo6miesiecy.

7.W przypadku zmjan stawek podatku VA丁,Zmiany wysokoSciminimalnego vynag「Odzenia za prace,Zmiany zasad

ivIγSOkoScistawkiskIadkina ubezpieczenia spofeczneIub zdrowotne w przypadku,gdy maja one wp†yw na koszty

wykonania przedmiotu umowy,StrOny uStaiaja moZliwoS6wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiazujapych

p「zepISOW PraWnyCh w tym zak「esie.CieZa「udowod=ienia zmiany wynag「Odzenia o wskazane powyzej P「ZyPadki

spoczywanawykonawcy.WsytuaQjiopisanejwzdaniupierwszymWykonawcawinienskie「OWa6doZamawiaj争cego

pisemnywniosekw「azzuzasadnieniemo「azszczeg6tovymwyliczeniemwplywuzmianynaponosz。nePrZeZWykonawce

kosztywykonaniaprzedmiotuumovy.

§13,

Odsfapienieodumovy

l,Zamawla」aCymO之eodstapi6odumowy,」e之eIi:

1)Wykonawcaniedotrzymujete「min6wok「e引onychwniniejsz句umowie;

2)Wyko=aWCaWykonujep「zedmiotumowywspos6b=jezgodnyzumowalub=Ormamiiwarunkamiprawemok「e§lony面

3)Wykonawcanievykonujewustaionymterminiezobowiazahokre§lonychw§10umowy;

4)WkonawcadostarczaZamawiajacemuprzedmiotumowy,kt6「egopa「amet「ytechniczneijakoSciowenieodpowiadaj争

wymaganiomZamawiaj争ceg°Ok「eSlonymwZapytaniuofertowym.

5)wraziezaistnieniaistotnejzmianyokoIiczno§cipowodujapej'之evykonanieumovvynieIe之ywinteresiepublicznym,

czegoniemo之naby-oprzewidzie6wchw帥zawa「ciaumowy,Iubdalszewykonywanieumowymo之ezag「OZi6istotnemu

inte「esowibezpieczehstwapahstwalubbezpleCZehstwupubiicz=emu-WtakimpIZyPadkuWykonawcamo之eza之争da6

odZamawiajacegovvytaczniewynagrodzenianaIe2negoztyt血Z「eaiizowanejjuZczeSciumowy.

2.WsytuaQji,Wkt6rejZamawiaj争cydowiedzja-sie○○koiicznoSciachuzasadniajacychodstapienieodumow,WSkazanych

wust.1p°VIγ之ej,ZamawiajacywezwieWykonawc写dozap「zestaniana「uszeh,WγZnaCZ萌CmuP「Zytymte「mindo

usunIeClanaruSZeh.

3.Pobezskutecznymup-ywiewyznaczonegote「minu,OktCnymmowawust.2powy拘・Zamawiaj争cyb写dzieup「awnionydo

odst争pIeniaodumovywte「minie40dniodd=ia・Wkt6rymZamaw-aJapydowiedzials一?○○koliczn。Sciachwskazanych

wust.1povI之軌uzasadniaj争cychodstapienie.OSwiadczenie0Odst争pieniusporzadzonezostaniewfo「miepisemnej

idosta「czoneniezwlocznieWykonawcy.

§14.

Karyumorme

l.WykonawcazapfaciZamaw看a」争CemunaStePuJOekaryumowne:

1)wwysoko§ci2%wartoScib「uttoniezrea-izowanejwterminiedostawγV¥ryrOb6w(Warfo§6wskazanawzatacznikun「1do

umowy)zaka之dydziehop6之nieniawdostawie,POCZaWSZyOddnianastepuja∞gOPOuPlywieterminuokre約negow§2

ust.2umowydodniazreaiizowaniadostawy;

2)wwysoko§ci3%warto紬b「uttowγrOb6w,kt6rychdotyczyrekIama晴ZakaZdydzienop62nieniawwykonanju

z°bowi争zahwynikaj争cychz。dpowiedzialn。gCiztytulugwaran坤rekojmi;

3)wwysoko§c=%wartoScib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy・Zaka之dydziehop6之nieniawwykonaniu

zobowi争zahwynikajacychz§3ust.3um。Wy,POCZ争WSZyOddnianastepuj争cegopoupfywiete「minudovykonania

zobow-争ZaniadodniawykonaniazobowI争Zania;

4)wwysokoSc=O%niezrea-izowanejwartoScib「uttoumowy・WSkazanejw§7ust"1umowy,je之eliZamawiaj争cyodst争pi

odumowyzprzyczynle之acychpost「OnieWykonawcy;
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5)wwysok°細10%warto§cibruttoumowy,WSkazanejw§7usし1umovy,je之eliWykonawcana「uszyzapjsy§9umowy.

2.Je之eIiszkodap「zewγZszawysoko§6karyumownej,ZamawiaJ争Cemu PrZyStugujep「awododochodzeniaodWykonawcy

Odszkodowaniaprzevyzsz争j争CegOWySOko§6naIiczonejka「yumowneJ.

3.Wykonawcawy「aZazg°d?naPOt「Caniekarumownychzprzysfugujacegomuwynagrodzenia.

4.B「akszkodyniew)CZauPraWnieniaZamawlaJ争CegOdona=czeniakaryumowneJ.

§15.

OSwねdczeniedofycz∂CeZObow;∂zanねdozachowanfawftyemnicyinfomaq/io加nkQ/OnOWaniuDoInoS佃Skiego

Sap船faSpe匂a施tycznego;m.rMarcinねka-CenfルmMedycynyRa書unkowe;

1.WykonawcaoSwiadcza,Zezobowi争zu」eSiedozachowaniawtajemn-CyInieuJaWnianiaosobomtlZeCim,WCZaSietrwania

umovy o「az pojej rozwi争zaniu,WSZeikichinfo「mady zwiazanych ze Swiadczeniem p「zedmiotu umowy na podstawie

niniejszejumowyo「azpozyskanychtadrogainformaQjiofunkQionowaniuDoino的SkiegoSzpitaiaSpeQjalistycznegoim.T.

Ma「ciniaka-Cent「um MedycynyRatunkowej,StanOWiacychtajemnice przedsiebiorstwaw「ozumieniu ustawyzdnia16

kwietnia1993r.0ZWaIczaniunieuczciwejkonku「enQji(t.j.:Dz,∪.z2019r.poz.101O.)・

2.Wykonawca zobowI争ZuJe Si写r6wnie之do p「zestrzegania p「zepiS6w ustawyz dnialO maja2018「・0OChronie danych

OSObowych(t.j∴Dz.∪.z2019r.,POZ.1781).

3.Jedn°CZeSnieWykonawcao§wiadcza,之eznanaJeStmuOdpowiedziaIno§6ka「nawynikajacazww.ustaw.

§16.

Kwesffespome

Sporymogacewynika6wzwi争zkuz「ealizaqaumowyst「OnyZObowi争zuJ争SI?「OZStrZygaCP01ub°Wnienadrodzenegoqaql・

W「aziebrakuporozumienia再.wsytuaQji,gdywterminie3Odnioddniapodjecianego匂acjistronynieosjagnetyporozumienia

-SPOryrOZSt「Zygalbedziesadwla§ciwγdlamiejscasiedzibyZamawia」争CegO.

§17,

Imeposねnowienfat/mOvy

Wsprawachnieuregulowanychnin-qSZaumOWaZaStOSOWaniema」aPrZeP-SyuStaWyP「awozam6wiehpublicznych-Kodeksu

CyWilneg○○raZimepowszechnieobowi争zuj争ceprzepiSyPraWamaj争cezwiazekzp「zedmiotemumowy.

§18.

PosねnowieniaAohcowe

Umowa sporz争dzona zostafa w2」ednob「zmIaCyCh egzempiarzach-1egzempiarz dla Wykonawcy,1egzempIa「z dla

ZamawlajapegO.

Zamawla」aCy Wykonawca
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