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Zaproszeniedosk十adaniap「opozycJICenOWeJ

nadostawebateriiwgrodzaj6wopISanyChwPunkciell

dla Do!noSlaskiegoSzpitalaSpecjaiistycznegoim"丁・Marciniaka

-CentrumMedycynyRatunkowel

Postepowanieniepod-ega ustawiePrawozam6wienpu胡CZnyCh(Dz.∪・Z2021r.poz"1129)・-WartOS6

空m6wienianieprzekra臓avy「a20nejwztotychkwoty130.000.

l.ZamawIal争cy:

DolnoSlaskiSzpitalSpecjaIistycznyim・T"Ma「ciniaka-CentrumMedycyny

Ratunkowel,ut・Gen"AugustaEmi!aFieldorfa2,54-049W「ocfaw,

KRSOOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGONOO632O384

te上713064439,faks713064867,ma=:t,WySOCki@szpital-marCiniak.wrocIaw.pi

Adresstronyinternetow匂ZamawiaJaCegO‥WW.SZPitat-marCiniak・WrOClaw"PI

l!○　○pisprzedmiotuzamOwienia, 

」.p, �Nazwaasortymentu �j.m・ �肥OSCna24 miesl亀Ce 

1 �Bateria6LR619VAしKALINE �SZt �84 

2 �AkumulatorNi-MH,R6,AA �SZt �192 minimum2600mAh,1,2V 

3 �Bate「iaしR44AしKALINE �SZt �24 

4 �BateriaLR23A/12VALKAしINE �SZt �24 

5 �BateriaしR20ALKA」iNE �SZt �604 

6 �BateriaLR14ALKALINEl,5V �SZt �316 

7 �BateriaしRO6ALKALINEl,5V �SZt �10000 

8 �BateriaAAALRO3Il,5V �SZ( �4848 AしKALINE 

9 �BateriaしithumCR2O323V �SZt �588 

10 �BateriaCR24503V �SZt �24 

11 �BateriaLR41ALKALINE �SZt �70 

12 �BateriaIitowaLS265003,6V �SZt �24 

=!.WykazwymaganyChdokument6wodWykonawcy:
1)Wype-nio=ydrukFORMULARZAOFERTYWYKONAWCY-Za両rlZaproszenia.

2)Wype師onyd「uk-Kartyproduktu.

3)Aktualnywpis do wfa§ciwego rejest「u)uP「aWniajapeg。Wykonawce do wystepowania

wob「ocieprawnym(P。twierdzonyzazg。dn。§6z叩g-na十emprzezWykonawce.

1V,lnformaqeosposObiepo「ozumiewaniasieZamawlalaCegOZWykonawcami:

wyk°naWCamO之ezwr6ci6siedoZamawiajacegozzapytaniemdot・treScizapytaniaofertowego

mailemnaad「es二重retariat@szpital-marCiniak.wroc獲a吐血zinfo「ma句争dowiadom°Sci

±世?OCki@szpitai-marCiniak.wr。Ql鎚虹najp6緬亭na3dnip「zeduptywemte「minusktadaniaofert.

V。肌ejsceiteminz書o之eniapropozycJICenOWe事:

propozyqecenowenale之yztoZycwterminied005"05・2022r"dogodz"10"00drog争mailow争na

adres塾reta「iat@szpita一〇ma「Ciniak.wrocl鎚血zdopiskiem.wtytulemaila一・,Oferta-baterie’’

kopi?Ofertyp「。SZeWγSfa6naad「est・Wy:OCki@szpital-marC-niak.w「OClaw.pI

zamawla」aCydopuszczamoZliwo§6z†ozeniaofertwfo「miepaple「OWeJWSek「etariacieDyrekdy
臆臆　二　_i_　--_._し臆_:

zamawfajacegopOk6j19001piet「○○Administraqawte「miniewyznaczonymjakwyZej.
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Vl.TerminzwIaZaniaoferta:

Wykonawca」eStZW-争ZanySWQl争。ferfap「ZeZOk「es30dniodte「minuskfadaniaofert.

Vll.K「yterium

Przywybo「ZeWykonawcyZamawl明Cyb写dziekierowatsienaJni之SZ皐Cen弓Oferty・

Vl‖.informacjedot,uniewaZnieniapos書epowaniaorazwybo「unajkorzystniejszejofeuty

cenOWq:

1)Zamawiaj争cyzastrzegasobieprawodouniewa之nieniapost?POWanianaka之dymetapiebezpodania

P「ZyCZyny.

2)Odpodj?tejdecy乙iip「zezZamawiaj争cegodot.「OZSt「Zygniecianiep「zysIugujeOfe「entowiodwofanie.

3)Wszelkie pisma skladane p「zez Wykonawc6w maj争ce cha「akte「Odwotania do「OZSt「Zygniecia

POZOStana bezrozpat「Zenia"

lX"InforrlaQjeowyborzenajkorzystniejszejofertyc叩OW車

ZamawiaJ争CyZamie§cinast「onieinte「netowejinfo「maqeo「OZSt「ZygnleCIuPOSt?POWania"

opr。。。Wal:　　　　　　　　　　　虹、書誌豊

TadeuszWysocki　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

冊.、孫
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Za†czniknrldoZaproszenia

….dnia‥….….

FORMULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Numertelefonu

NumerFaxu:,‥

Nume「NIP

Bankinumerkonta

…AdrespocztyeIektronicznej:

Nume「REGON

OsobadokontaktuzZamawiaJaCym,n「teiefonu

OFERTA

Nawi争zu」aCd○○gtoSZe両a zdnia…

opISanyChw Zaproszeniusk†adamlynastep明CaOfe巾e

Cenazaca†o§6dostawywynosi:

ne請o∴…　　　　.‥PLN pIus VAT………%・…

brutto PLNstownle

P」N

「.na dostaw?bate「iiwg「Odzaj6w

JednoczeSnieoSwiadczamIy,Ze:

a)wy「a之amyzgOdenaplatno§6zafaktu「?Wte「minie60dni,

b)zam6wieniez「ea-izujemyzg。dniezpotrzebamiZamawiaj争cegowokresiewyznaczonymprzezZamawiaj争∞gO,

c)akceptujemyp「Qjektumowyizobowiazujemysie,WP「ZyPadkuwybo「unaszejofertydozawarciawewskazanym

PrZeZZamawl明CegOteminie・

d)uwa之amysiezazwi争zanychniniejsz争ofert争pIZeZOkres3Odnioduplywuterminuskfadaniaoferf,

e)uslugebedapap「zedmiotemzam6wieniawykonamywlasnymisita両

f)podg「o之baodpowiedzia-noScikarnejwszystkieza†aczonedoofertydokumentyopisujastanfaktycznyip「awny

aktualnynadzieh{itwa「ciaoferf(arL297ustawykodekskarnyzdnia6czerwca1997r./Dz.∪・nr88,POZ.553

ZeZmianami/.

Zal争cznikamidoninlqSZ句Ofertys争:

1)Wype書nionyd「ukFORMULARZAOFERTYWYKONAWCY.

2)Aktua-nywpisdowla§ciwego「ejest「u'uP「aWn頓CegOWykonawc?dowystepowaniawobrociep「awnym

(POtWie「dzonyzazgodnoS6zorygina事emprzezWykonawc?.

催odyis岬rambnegop′Zedsfawie/elaOferenta/



Za†争cznikn「1doFo「muIa「ZaOfertowego

FORMULARZASORTYMENTOW○○CENOWY 

」.p. �Nazwaaso巾ymentu �j,m. �iloSe �Cena j.ne償0 �VA丁% �Cena」. b「u競0 �●〇 十 �くさ、“{ 、汁餞 藻類 �∴〇人¥ ∴∵∴: ��擬或 �ー.∴一∴ ∴∵∴音∵ 撥祭,ジー ¥;熊臆‾ ・、鬱 �∵∴ 一三′′ ��、l∴ 

1 �Bate「ia6LR619VAしKA」INE �SZt �84 � � � � � �� � � � �� 

‾’1-法名 導くふ �� �;∴ �1 �‾、握、臆 　　　∴子 �� 

2 �Akumulato「Ni-MH,R6,AA minimum2600mAh,1,2V �SZt �192 � � � � �発露 �ヌ‾三 園1- � �饗 /) 十〇二 ヽ∴当∴- �勇‾擬態饗 人‾ヽ、’∴∴ 淫憲臆i �← ′- 、‾差額 ��京’ミ.音 総だ‾ 丁築 三二∴ 

3 �BateriaLR44ALKAしiNE �SZt �24 � � � � � �鬱発露 ’・饗叢 ‾駿鰹 ��∴∴ヽ一言 高言↓ ∴∴ヽ● :・_. �(,藷激を 、"∵言 i �鶏‾ ∴言∴ � �∴、∴ 続 ∴÷ノ ∴}→∴∴ 議駿鬱 

4 �Bate「iaしR23A/12VALKALINE �SZt �24 � � � �鐙繋 寒露寒 さ繋擬 ��箋騒芸 子∴ ��淡表題- ‾鍵・ �∴、章、ニ∴ 饗懸擬態繋 �淫駕 �,.…総 数 �滋 

5 �Bate「iaLR20ALKALiNE �SZt �604 � � � �∴)∴ �薬 � � �一騎≡, 漆態響懇’’ 一三怒 ��饗※ 懸、 �繋擬態 ■章ノ摂 

6 �BateriaLR14ALKALINEl,5V �SZt �316 � � � � � �鬱酸類鑑 ー′→ ��くら、 言 �、慈繁 子 �、i　∴∴ 

¥ �� �� �� 

7 �BateriaLRO6ALKALINEl,5V �SZt �10000 � � � � �態讃懇譲瀦懇鬱 ���鍵へ‾、傾　鞭 　∴丁子 ��繋、▼　・継綬 

∴∴∴ 認襲′態発露_,謬 ����　音‾▲臆蟻請 箋臆し喜 一蓬塗選∴選 ��ら濃霧騒ノ、, ∵ /襲擬製繋題‾ 

8 �BateriaAAAしRO311,5V ALKALINE �SZt �4848 � � � �繋 �十∴∴∴∴ 　遵奉 、。蟹 饗,鐙 ��� �・」章翁、 ¥籍 ∴態懸∴㍉∴ �　音章一丁子 深浅“溺繚嚢畿議 i- 

9 �BateriaLithumCR20323V �SZt �588 � � � � ���音　■ ∴∴÷ �懇請浅.二　一 ��畿_姿態 　一書畿欒 �　∴寸言: 露頭 

10 �Bate「iaCR24503V �SZt �24 � � � � � �一千工 費報 章猶 ��/翁 � � �∴　二言 ∴　　十〇十¥ 

∵ �、"　∵ ��� �一言亡羊∴∴∴私 議¥臆態 鬱懸、餐 �∴ �診音臆で- 

11 �BateriaLR41AしKAしINE �SZt �70 � � � �・一 ∴∵∴∵一 発薄 紫熊稀薄秘‾ ��’泰 撰襲 � �攣 �1 �/‾懇親繁 子丁 、, � 

12 �Bateria看itowaLS265003,6V �SZt �24 � � � � �′態譲鬱欝欝 ���騒、 �_臆こ!務罵’- ∴清栄∴∴∴∴ �∴∴謙熱感幾楽 子∴ �謡薮煮、′, 　∴∵ ��∴　二- �、※“叢 ∴∴ �’擬し・_へへ年報麗 子∴言渋轟簿∴樹 

Razem: �X �X �X �X �X � ���� �� 

仲OC巾is叩ramionegop′Zedsfaw/cielaOferenfa/



UmowaNr……………‥lNTG12022-

zawartawdniu,……………,2022r.weWrodawiupomiedzy:

DoIno的SkimSzp圃emSpecja-istycznymim・T"Ma「ciniaka-CentrumMedycynyRatunkowej

ul.Gen,AugustaEmi-aFie-dorfa2,54"049W「oclawzareleSt「OWanymWS争dzieRejonowymdlaW「oclawia-Fab「ycznejwe

wrocfawiuVIWydzia-Gosp。darczyK「ajowegoRejestruS争dowegoKRSOOOOO40364,NiP899-22-28-56O・REGON

OO6320384,

kt6ryreprezentuje:

1)TomaszDymyt-ZastepcaDyrektorads・Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

2)Do「otaTopoinicka-G†6wnyKsiegowy

-ZWanymdaiej"ZamawIaJaCym’’

a

kt6ry「ep「ezentuje:

zwanymdaiej"Wykonawca"
§1.

NinieJSZaumOWadotyczydostawybate「ii′ZWanyChdalejwy「oba面Okre約nychszczeg6towowzalapznikunrldoum°Wy,

spo「zadzonymnapodstawiez†oZonejprzezWykonawceofe時dosiedzibyZamaw廟∞g〇・domiejscawskazanegoprzez

ZamawlaJ争CegO.

§2.

l.RealizaQjadostawwyrob6w,Okt6rychmowaw§1umovIγ・naStePOWa6bedzienapodstawiezam6wieniaztoZonegop「ZeZ

Zamaw-a」aCegOZgOdniezzat魯cznikiemnrldoumovvy.

2,Zam6wionewfo「miepISemnejwyroby,Okt6「ychmowawust.1powyZej・Wykonawcazobowi争zujesied。StarCZa6do

siedzibyZamaw-a」aCegOdom-eJScaWSkazanegoprzezZamaw一明CegO§「odkiemt「ansportuWeWlasnymzak「esieina

wlasny koszt w te「m面e d05dni od dnia otrzymania od ZamawlaJaCegO Zam6wienia na ad「es e-ma旺

Wykonawcy.

3.Je之eiidcetawavyrob6wwypadawdniuw0lnymodpracy-ubwsobote,dostawanast争p-WPierwszymdniuroboczympo

WyZnaCZOnymterminie.

4.Stronyuznajae-mai-zaobowiazujacyd。kumentzam6wieniawy「ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia)・

5.Wykonawcazobowi争zanyjestnasw6jkosztzabezpieczy6dostaw?VIry「。b6wiponosiztegotytu†upetn争odpowiedziaIno§6

a2domomentuodebraniawy「ob6wprzezZamaw-a」aCeg〇・WykonawcaodpowiedziaInyJeStZaWyb6「S「odkatransporfu,

jakizaw-a§ciwe(Odpowiednie)opakowaniewyrob6w.

6.Przekazaniewyrob6wprzezWykonawceZamawla」争CemuWymagakaZdo「azowegopOtWierdzeniaodbioru同O紬WyrOb6w

przezwyznaczoneg。P「aC○WnikaZamawlaJaCegO

7.Dostawawyrob6wbezpotwie「dzeniazam6wienianap-SmieprzezZamaw-aJaCegObedziedokonananaryzykoWyk°naWCy

iniewi争ZeZamaw頓cego∞dop「zyjeciawyrob6wizaptaty.

§3.

l,Wykonawca dosta「czy przedmiot umovy W-asnymis軸・Powierzenie wykonania czesciprzedmiotu umovy

podwykonawcomwymagauprZedni両Semndypodrygo「emniewa之no§ci,ZgOdyZamawiaj争ceg〇・Wykonawcaponosi

peln争odpowiedzialno§6zadzia-anialubzaniechaniapodwykonawc6w,kt6rympowierz)小vykonanieprzedmiotuumovy.

2.Wykonawcadosta「czyprzedmiotumowyzgOd=yZObowi争zujacymip画Sam巾O「mamipoIskimizharmonizowanymi

3・WykonawcaoSwiadcza,之edostarczonewy「ObyvrykazanewZatacz面kunrldoumowydopuszczoneSad。Obrotui

4.WykonawcaniebedziewnositroszczefidoZamawraJaCegOWprZyPadkuograniczeniaprzezZamawia」aCegOPetn卵○§ci

P「Zedmiotuumowy.

§4"

l.Wprzypadkuop6ZnieniaWyk。naWCyWdostawiewyrob6wwewskazanymw§2ust2.umowyte「minie,Zamawiajacy

bedzieup「awnionydozrealizowaniazam6wieniauinnegodostawcyZuWZg-ednieniemmoZIiwo5cizakupuwy「Ob6w

r6wnowa之nych(tzw.nabyciezastepcze)・Zamawiaj争cypowiadomipisemnieWyk。naWCeOtakimzakupie・COOZnaCZa6

b?dzieanu一〇Wa=iez一〇之OnegOWCZe緬eJZam6wienia.

2,WprzypadkudokonanianabyciazastepcaegO,Wykonawcazobow'aZany」eStZaPtaCi6narzeczZamawiaJapegOkw°te

ヽ　StanOWiaca「6Znic?POmiedzy cen争wyrOb6w・kt6「a Zamaw廟Cy ZOb。Wi争zany jest zapraCi6w zwiazku

1z5



znabyciemzastepczym,a∞naVIγrOb6w,jak争Zamawiajacyzap-acilbyWykonawcy,gdybytendosta「CZy†zam6wione

wyrobywterminie・Wykonawcazobowiazanyjestdozapratykwoty,Okt6rejmowawzdaniupoprzednim,Wterminiedo30

dnioddniawystawieniap「zezZamawiaj争cegonotyObcia之eniow勘bedac到ednoczeSniewezwaniemdozaptaty.

§5,

SkねdnikitJmOvy

lntegraIn争cz辞cianiniejszejumowyjestza†争cznikn「1-Fomularzasortyment°WO-CenOWy.

§6.

Czasobowi3ZyWaniaumovy

czasobowi争zywanianiniejszejumOWyuSta-asienaokresoddnia…・05・2022r.dodnia31.05"2024「"

§7.

WさhoS6umowy

1,Og6Inawarto§6umowywynOS上○○……Zlbrutto(StOWnie:

zzaiacznikiemnrldoumovvy.

ZlOOIOOg「OSZy),ZgOdnie

2.Wykonawcagwarantujesta-einiezmiennecenyprzeZCa†yczasobowiazywaniaumovy.

3.Sta†o§6∞n,Okt6rqmowawuSt.2powyZdyniedotyczyobniZeniaprzezWykonawc?CenWykazanychwza†争cznikunrldo

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

4.WprzypadkuzmianyustawOWelStaWkiVAT・Zmianawynagrodzeniaobjetegonin-ejSZ争umOW争,Wynikajqcazezmiany

stawkiVA丁,naStePujeZdniemwejSciawzyc-eaktup「awnegozmien-aJaCegOteStaWke.

§8.

ReguIowanienaIe如oSci

1.NaleZnoS6za dostarczone wy「Oby bedzie regulowa=a PrZeZ ZamawlaJaCegO PrZelewem z konta bankoweg○○ュ__〇〇〇〇　　〇_○○　　-"●_宅〇〇〇

w term冊e60dni,=czap Od dnfa

dosta「czeniaZamawiaj争cemuPraWid-owowystawionejfaktulγWfo「miepapierowe申bformacie ust「uktu「yzowanymza

pos「ednictwemp-atformye-ekt「onicznegofakturowania.WprzypadkuwskazaniawtreScifakturynumeru「aChunku

bankowegoinnegoni20k「e的nywzdaniupoprzednim・Zamaw-aJaCyWZyWaWykonawcedodop「OWadzenia-qZgOdno§ciz

umowaiwstrzymujesiezza囲doczasudo「eczeniafakturyzawierajacejprawidlowynume「「aChunkubankowego-

2.Wykonawca¥vyStaWiZamawl明Cemufaktu「ewed-ugcenjednostkowych,ZgOdniezZa†争cznikiemnrldoumowy,a

Zamawiaj争cyzapfaciWykonawcyzadosta「CZOneWy「Oby.

3.Nawszystkichfakturachdotycz争cychninrejszegoPOSt?POWaniaWykonawcazobow-争ZanyjeStumiesti6wwidocznyspos6b

numerumowyzamawia」aCegOO「aZnumerZam6wienia.

§9.

l.Wykonawcaniemo之edokona6∝廟Wierzy圃noedbezuprzedniejipisemnej,P。drygoremniewa之no§ci,ZgOdy

zamawiaj争cego,aniregulowa6wierzytel=○§ciwdrodzekompensaty.

2.WykonawcazObowiazujesiedoniezawie「aniaum6wporeczehjakigwa「andyzpodmiotamitrzecimidotyczapych

zob°Wiazanwynikaj争cychzniniejszejumOWy,an叫「a之a6zgodynaprzySt皐P-eniedodtugu.

§10"

W nルnkigwaran匂iirekq/mi

l.WykonawcaudzielaZamaw-aracemugWa「anq。「ekd申naprzedmiotumowy.WykonawcaudzielaZamawiajaCemu

gwaranQjinaokres12miesiecy,ZgOdniezopisemzawartymWZa-acznikun川icz争coddniadokonaniaodbioruprzez

2,W「amachodpowiedzialnoSciztyt山ugwaran坤「ekQjm間konawcawymieniwad-iwywyr6bnawoinyodwad言e之eliwady

teujaWm争SI?WC-aguterm両Okt6rymmowawuStlp。vyZej.WykonawcazObowiazanyjestd。StarCZyCvyr6bw0lnyod

wadlubdokona6jegonaP「aWyniezwtocznie葛niep6Znie」jednakni之WCiagu30d=i oddniazgtoszeniaprzez

zamawiaj争cegozaPOmOCae-mai-a(Skanpodpisanegodokumentu).

3.Wykonaniezobowi争zahztytu-ugwaran坤「ek。jminaleZydoprzedmiotuumowy.

4,NiniejszaumOWaStanOWidokumentgwaranCylnyW「OZumieniuprzep-S6wKodeksucyw。nego・

5.D○○dpowiedzialno§ciWykonawcyztytutur?kQjmistosujesiep「zepisyKodeksucyw冊eg〇・

§11○

○sobyo巾OWfe心z,a,neza′ealizaQ,9umOWyPOStronieZamawl明CegO

l.0sobaodpowiedzia-nazarea"za煎umOWyPOStrOnieZamawiaJ争CegO‥KierownikSekdyGospodarczg叫713064439"

2.0sobaodpowiedzialnazanadz6rnad「ealieaQjaumOvyPOStrOnieZamawla」尋CegO:Dy「ekt。rtei・713064420.

Zamawla」aCegO na kontobankoweWykonawcyn「

2z5



§12.

Zmianapos飴nowiehumovy

l.Wszelkjezmianyumowyvvymagaj争zachowaniaformypisemnegoaneksu,POdpisanegoprzezObiestronypod「ygo「em

2.Stronyzast「zegaJaSObieprawodowp「owadzeniazmianwumowiewwypadkachokreSIonychpon脚:

1)zmianadanychZamawiajapegolubWykonawcy(nazwy,Siedziby・=rewidencvinegoNiP'REGON・formyprawn和td.);

2)zmianykontabankowego;

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

3.DopuszczasleZmianeumovvywzakresieprzedmiotowym言Ojestzastapieniewyrobuo鴫tegoumowaOdp°Wiednikiem

WPrZyPadku:

1)zaprzesta=iawytwarza=iap「zezproducentavy「Obustanowiacegop「Zedmiotumowy;

2)wyc°faniasta「egoiwp「owadzenienowegowy「obustanowiacegop'Zedmiotumowy;

3)wygaSnieciaSwiadectwarejest「aQji.

4.Zmiana,Okt6「qmowawust.3powyzej,b写dziedopuszcza-napodwa「unkiem,之eodpowiednikvy「Obu:bedziespetnia†

wszystkievymaganiaZapytaniaofchowego,niebedziemia-ni之SZyChparamet「6w。dzaoferowanychp-ZeZWykonawc?W

ofercieorazbedzieznajdowatzastosowanie∞naymnreJWtyChsamychwskazaniachcowy「6bstanowl争CyPrZedmiot

umowy-PrZy∞nieniewyzszeJniZce=aWyr。busねnow-apegOP「Zedmiotumowy.

5.Zmiany,Okt6rychmowapovryZej,mOg争nadtodotyczycsposobukonfek匂onowaniawyrobu.

6,Wprzypadkuniewyko「zystaniai一〇§civvyrob6wwskazanychwza-acznikun「ldoumowy,ZamawlaJaCymO之eprzedlu之y6

czasobowiazywaniaumowy,Okttrymmowaw§6umowy,niewiec卸ednakni之06miesi?Cy.

7,WprzypadkuzmianstawekpodatkuVA丁・ZmianywysokoSciminimalnegowynagrodzeniazaprace,Zmianyzasad

ivIγSOko紬stawkisktadkinaubezpieczeniaspofeczne-ubzd「owot=eWPrZyPadku,gdym如onewplywnakoszty

wykonaniaprzedmiotuumowy,StrOnyuSta廟mo之Iiwo§6wp「owadzeniatychzmiannapodstawieobowiazujapych

przepis6wp「awnychwtymzakresie.CieZarudowodnieniazmianywynag「odzeniaowskazanepovry之ejp「ZyPadki

spoczywanawykonawcy.Wsytua(却OPisanejwzdaniupierwszymWyko=aWCaW面enskie「OWa6doZamawiajacego

pisemnywniosekw「azzuzasadnieniemo「azszczeg6tovymwyliczeniemwplywuzmianynapo=OSZOnePrZeZWykonawce

kosztywykonaniap「zedmiotuumowy"

§13,

Ods館pienieodumovy

l.Zamaw書aj争CymO之eodst争pi6odumowy,je之e航

1)Wykonawcaniedot「zymujete「min6wokre約nychwniniejszejumowie;

2)Wykonawcawyk〇両ePrZedmiotumowywsp。S6bniezgodnyzumow叫bn。rmam。warunkamiprawemokreSionymi;

3)Wykonawcanievvykonujewustalonymte「miniezobowiazafrokrestonychw§1Oumovy;

4)Wykonawcadosta「czaZamaw廟CemuPrZedmiotumowy,kt6regopa「ametryteChniczneijakoSciowenieodpowiad如

wymaganiomZamawfajaceg○○kreSIonymwZapytaniuofertowym.

5)wraziezaistnieniaistotnejzmianyok01icznoScipowoduj争∞j・之ewykonanieumowynieIe之ywinteresjepubIicznym,

czegoniemoZnaby-oprzewidzie6wchw紺zawa「ciaumovvy,一ubda-szewykonywanieumowymo之ezag「OZi6istotnemu

inte「esowibezpIeCZehstwapahstwalubbezpleCZehstwupu帥CZnemu-WtakimprzypadkuWykonawcamo之eza之ada6

0dZamawiajacegowytaczniewynag「odzeniana-eZnegozty冊uzrealizowanejju之CZe§ciumowy"

2.Wsytua副Wkt6rejZamawiaj争cydowiedzia-sieookolicznoSciachuzasadnfajacychodstapienieodumovy,WSkazanych

wust.1povvy之句,ZamawfajacywezwieWykonawcedozaprzestanianaruszeh・WyZnaCZaJ争CmuPrZytymte「mindo

usunleCIana「uSZefr

3.PobezskutecznymupfywiewyznaczonegOteminu,Okt6mmowawuSt.2powyZej,Zamawfajacybedzieup「awnionyd0

odst争pieniaodumowywterm面e20dnioddnia,Wkt6rymZamawiajacydowiedziatsie0Okoiicz=O紬achwskazanych

wust.1powyZeLuZaSadni明cychodst争p看enie.OSwiadczenieoodstap-eniusporzadzonezostaniewformiepISemneJ

idosta「czoneniezwlocznieWykonawcy.

§14"

Kaγumo仰e

l,Wykonawcaza函CiZamawiajacem…aStePuj争cekaryumowne‥

1)wwysokoed2%warfoScib「utto=iezrea-izowanejwte「miniedostawyvvy「ob6w(Wafro§6wskaza=aWZataCZnikunrldo

umowy)zaka之dydziehop6Znieniawdostawie・POCZ争WSZyOddnianastepujacegoPOuP画ete「minuokrealonegow§2

ust.2umowydodniaz「ealizowaniadostawy;

2)wwysokoSci3%warfo§cibruttovyrob6w,kt6rychdotyczy「eklama祖ZakaZdydziehop6Znie=iawwykonaniu

zob°Wi争zahwynikajapychzodp。Wiedzialno6ciztytufugwa「an坤rek〇両

3)wvvys。ko紬l%warfoScibruttoumovry・WSkazanejw§7ust.1umowy'Zaka之dydziehop軸eniawwykonaniu

zobowi争zahwynikaj争cychz§3ust.3umowy,POCZaWSZyOddnianastepujacegopOuPtywiete「minudowykonania

zobowIaZaniadodniawγkonaniazobowi争zania;

子宮磐器器諾請霊穀豊TOvy'WSkazanqw§7ust.1umowy"eZel-ZamawLapCyOdstapi



5)wwysokoScilO%warto紬b「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowγ言e之eIiWykonawcana「uszyzaPisy§9umovy

2.Je之eIiszkodaprzevIγ之SZaWySOko§6ka「yumownej,Zamawjaj争cemup「zyStugujeprawododochodzeniaodWykonawcy

odszkodowaniap「zewy之SZajaCegOvySOko§6naIiczonejkaryum°WneJ.

3.WykonawcawyraZazgod印apot「acanieka「umownychzp「ZyS山gu」年CegOmuWynag「Odzenia.

4.Brakszkodynievvy-魯czaup「awnieniaZamaw-aJa∞gOdo=aliczeniaka「yumowneJ.

§15.

0きwjadczeniedofyczapeZObowi?Zanfadozachowa南Wt辞emicyinfoma切Ofunk如nowaniuOoIno的Skiego

S坤i創aSpe晦庵fycznegOjm.rM∂′Cinfaka-CenfmmMedycynyRa如nkowe/

1.WykonawcaoSwiadcza,之ezobowiazuJeSi?dozachowaniawtajemniCy川ieulaWnianiaosobomtrzecim,WCZaSietrwania

umowyo「azpo」e」「OZW-争Zaniu,WSZe-kichinfo「maq-ZWaZa=yChze§wiadczeniempIZedmiotuumowynaPOdstawie

niniejszejumovvyorazPOZySkanychtadrogainfo「ma切ofunkQjonowaniuDo`no的SkiegoSzpitaiaSpe車=stycznegoim.T"

Ma「ciniaka-Cent「umMedycynyRatunkowej,StanOWiacycht劃emnicep「zedsiebiorstwaw「OZumieniuustavyzdnia16

kwietnia1993「.0ZWaIczaniunieuczciwejkonku「enQji(t.j.:Dz.∪・Z2019r.poz.1010.)"

2.Wykonawcazobowi争zuJeS-e「6wnie之doprzestrzeganiaprzepis6wustawyzdnialOm如2018r.○○Chroniedanych

osobowych(t.j∴Dz.∪・Z2019r.,POZ.1781).

3.Jednocze§nieWykonawcao§wiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedzialno§6ka「nawγnikajacazww"uStaW.

§16.

Kwes〔iespome

sporymogapewynika6wzwi争zkuz「ea-iza明umovvystronyZObow-争ZuJaSl?「OZStrZygaCP0lubownienad「OdzenegoqaQIl・

w「azieb「akuporozumienia再WSytua勘gdywte「minie30dnioddniapodjecianego軸istronynieosi争gn勘po「OZumienia

-SPO「yrOZSt「Zyga-bedziesadwla紬Wγdlam-eJSCaSiedzibyZamawIaj争Ceg〇・

§17,

Imeposねnowjenfaumovy

wsprawachnieu「egu一〇wanychninIelSZaumOW争ZaStOSOWaniema」aPrZePISyuStaWyP「awozam6wiehpubIicanych,Kodeksu

cywilneg○○raZimepowszechnieobowiazuj争ceprzepISyP「aWam明CeZWlaZekzprzedmiotemumowy.

§18.

umowasporzadzonazostataW2jednobrzm-争CyChegzemplarzach-1egzemp-arzd-aWykonawcy,1egzemplarzdIa

Zamawiaj争cego.

ZamawlalaCy
Wykonawca
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9 ��S乙t �之4 � �23% � � � � � 
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