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DolnoSlaskiSzpita-Specja-istycznyim.T.Ma「ciniaka-CentrumMedγCynγRatunkowej′ul・Gen・Augusta師1a

Fietdorfe2′54-049W「oc-aw:KRSOOOOO40364′N-P899-22-28-560′REGON OO6320384′　teI・713064439′

faks713064867,mail:墾吐「etariat@szpitai-marCiniak・WrOClaw.p!

AdresstronyinternetowejZamawiajacego‥WWW.SZPital-ma「Ciniak.wrociaw.pl

ll.°pisprzedmiotuzam6wienia.

przedmiotemzam6wieniajestdostawalszt.zgrzewarkiro-kowej dozgrzewaniarekaw6wpapierowo-輔owYCh

dopakowaniasprzetudosterylizacjioparametrachiwymiarachszczeg6tow0OPisanychwKarcieproduktu

stanowlaCejintegralnaczescn剛e」SZegOZaproszenia.

冊.WγkazwγmaganγChdokument6wodWyI(O11aWCγ:

1)Wype†nionydrukFORMUしARZAOFERTYWYKONAWCY.

2)Aktualnywpisdow-aSciwegorejestru′uPraWniajacegoWvkonawcedowvstepowania wobrocieprawnym・

3)Wype柚onaprzezWykonawceKartaproduktuZgrzewarkirolkowej・

IV.1nformacjeosposobieporozumiewaniasieZamawiajapegozWykonawcami:

wykonawcamoiezwr6ci細edoZamawiaj弓cegozzapytaniemdot.treScizapvtaniaofertowegomailemnaadres二

田ysoCki@szpita一-marCiniak.wroc-aw也-najp6Zniejna3dniprzeduplywemterminusklada=iaofert.

V.MiejsceiterminzioZeniap「opozycilCenoWeJ:

propozyqecenow尋naFormularzucenowymWykonawcyna-ezyz↑oZyivte「minie do6.05.2022r.dogodz.10.OO

drogamailowanaad「es‥退出ariat@szpital-marCiniak・WrO。a迎血Zdopiskiemwtytulema"a一′′Oferta-

zgrzewarkar。一kowa′′kopieofertyproszewYS†achaadrest.wysocki@szpitai-marCiniak.wroclaw.pI

zamawIa」aCydopuszczamo狛woS6z†o2eniaofertwformiepap-erOWe」WSekretariaciedyrekcjiZamawla」aCegOPOk6j

190OIpietr○○Adm面stradawterminiewYZnaCZOnymjakwyze〇・

Vl.TerminzwlaZaniaoferta:

wykonawcajestzwiapnvswojaofertaprzezokres30dniodterminusk†adaniaofert.

VIl.Kryterium

przywyborzeWykonawcyZamawiajacybedziekie「owa†sienajniZszacenapferty.

vl旧nformacjedot.uniewa主nieniapost印oWaniaorazwryborunajkorzγStniejszejofertycenowej:

zamawiaJaCyZaStrZegaSObieprawodouniewa油eniapostepowanianakaidymetapiebezpodaniaprzyczyny.

odpodjetejdecyzjiprzezZamawiajacegodot.rozstrzygniecianieprzys-ugujeOferentowiodwotanie.Wszelkiepisma
bezrozpatrzenia.
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KARTAPRODUKTU 

ZGRZEWARKAROLKOWASZT.1 

LP・ �OPISPARAMETROWWYMAGANYCH �PARAMETRY WYMAGANE �PARAMETRY O田EROWANE 

1. �Sprzetfabrycznienowy,rOkproduk匂i �TAK � 

2021/2022. 

2. �Zgrzewarkarolkowa,SZerOkoS6zgrzewu12 �TAK � 
皿(十/-2mm). 

3. �Automatycznystart/stopnapedu. �TAK � 

4. �Wymiary(d書.xszer.xvys.)570x260x160 �TAK � 
mm,(十/置10mm)wagamax15kg(+/-1kg). 

5. �WySwietlacztemperaturyzgrzewu. �TAK � 

6. �ZakrestemperaturpracyO-220stopniCeliiusza. �TAK � 

7. �MoZliwoS6ustawieniaodleglostizgrzewuod �TAK � 
kraw9dzi将kawawzakresieO-35mm. 

8. �Automatyczneprzeねczaniewtrybpostqiu. �TAK � 

9. �Gwaranqaminimun24mieslaCe. �TAK � 

10. �Autoryzowanyserwisgwarancy]nyl �TAK � 

POgWaranCy]ny. 

11. �Czasdostavymax.14dnioddatyz量oZenia �TAK � 

ZamOWlenla. 

12. �InstrukqiawJeZykupoIskimwfomie �TAK � 

PaplerOWq. 

13. �Szkoleniezobsfugiurz智dzeniawsiedzibie �TAK � 

Zanawl瑚CegOWteminiewyznaczonym 

przezkierownikaDziafuSteryliza匂l. 

PodpisWykonawcy



Zat cznikn「1doZaproszenia

…….dnia….

FORMULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

NumerFaxu:‥　　　　　　　,…Adrespocztyelekt「onicznej:

NumerNIP

Bankinumerkonta

Nume「REGON

OsobadokontaktuzZamawI利手cym,n「telefonu

NawiaZujacd○○gloszenja zdnia.…

OFERTA

‥r.nadostawelszt.zgrzewa「ki「01kowej do’〇、--●“、て“‾‾“,、て∴‾1‾1‾1‾ミプ“1‾1‾““‾1‾’●●、‾　“‾　、‾●““1-‾“-’“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　““’‾●　○○‾i‾i‾、‾、‾-て　“　‾‾。‾‾‾　　-1こ′.‾i‾‾○○‾葛-　‾--　-i‾‾--i‾　-‾i‾O　　一〇〇一

Zg「ZeWania「ekaw6w papierOW○○fo=owych do pakowania sp「zetu do ste「y=zaqiZgOdnie z opISemjakw

ka「ciep「Oduktuskladamlynastepujacaoferte:

Cena za calo§6dostawy,u「uChomienie p「zedmiotu zam6wienia oraz przeszk01enie p「ac○wnik6w Dziatu

Ste「ylizaqlWyn°Si:

netto∴.　　　,…,……PLN+VAT………%

b「utto PLN

P」N

JednoczeSnieoSwiadczamIy,之e:

a)wy「a之amyzgodenaptatnoS6zafakturewte「minie6O dni,

b)zam6wieniezreaIizujemyzgodniezpot「zebamiZamawiaj争cegowok「esiewyznaczonymprzezZamawiaj争cego,

C)akceptujemyprqjektumowyizobowiazluemySie,WPrZyPadkuwyborunaszejofe巾ydozawarciawewskazanym

PiZeZZamawla」aCeg°teminie,

d)uwaZamysiezazwi争zanychniniejsz争ofe競aprzezokres30dnioduplywuterminusktadaniaofeh,

e)ustugebed争c争przedmiotemzam6wieniawykonamywlasnymis胎mi,

O podgroZb争odpowiedzialno§cika「nejwszystkieza†争czoned°Ofertydokumentyopisuj争stanfaktycznyiprawny

aktuainynadziehotwarciaofert(ah.297ustawykodekskamyzdnia6czeMca1997r.IDz.∪・nr88,POZ.553

ZeZmianami/.

Zatacznikamidon面ejszejofertys争:

1)Wypelnionyd「ukFORMULARZAOFERTYWYKONAWCY.

2)Aktualnywpisdowla5ciwego「幸st町uPraWniaj争∞gOWykonawc?dowystepowaniawob「ocie p「awnym

(POtWie「dzonyzazgodno§6zo「ygina†emprzezWykonawc?.

3)Ka競ap「Oduktu-vyPetniona.

伊od函sc raWnionegopIZedstawjcieIaOferenta/



Zal争cznikn「1doFormuia「ZaOfertowego

FORMULARZASORTYMENTOW○○CENOWY 

し、p. �Nazwaas°rtymentu �j.m. �iIoSe �塾 �一一’⊆濡臆、 ー′′ 攫藤懸 .葛、 �憂鬱 ��懇 二」 � � �　◆　◆ 音三園彰双務功途 ��等ご �、 �′ � � 

※襲鬱薮頚簿 �� � � � �筋、 �拠　-・「/ �� �　塗′ ●豊へ“ 　　∴しヽ、∴↑ �∴ユ　ー∴∴ � 

1 �Zgrzewarkarolkowadozgrzewania rekaw6wpapie「owo-f。Iiowychdo PakowaniasprzetudosteryIizacJ一 �SZt. �1 � �=ト � � �� �叢畿 二軍、・ 麗… � �緩 ∴∴子 � � � � � 

、音態音臆 ∴∴:∴ 麓・ 驚■. 露鬱露一‾鬱 �� �∴→ヽ ∴ 議書 ∴㍉ ���� � �ユタ繋畿ン 　∴㌣∴千 丁. �∴∴ 製‾ 十十 �:∴∴¥∴ 子 

仲Odyis叩ramionegop′Zedsfa面cie/aOferenfa/



UmowaNr……INTGI2022-DOSTAWA-PROJEKT

ZaWartaWdniu………………………………　r.WeWrocfawiupomiedzy:

DoInoS看askimSzpitalemSpecjalistycznymim.T.Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkowej

ul.Gen.AugustaEm=aFieIdo鷹a2,54・049WrocIaw

ZareleStrOWanymWS争dzieRejon°WymdIaW「ocfawia-Fab「ycznelWeWroctawiuVIWydzialGospodarczyK「ajowegoR句est「u

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

kt6「y「ep「ezentuje:

1)KatarzynaKapuScihska-Dy「ektor

2)Do「otaTop01nicka-G16wnyKsi?gOWy

-ZWanymdalej,,ZamawiaJaCym’’

a

kt6「y「ep「ezentuje:

ーZWanymdaiej"Wykonawca’’.

§1.

PIZedmiott/mOvy

Niniejszaumowad°tyCZydostawyIuruCh°mieniezg「zewarkir01kowej dozgrzewania「ekaw6wpapierow○○foiiowych,ZWanej

dalej wy「obem,Ok「e§lonych szczeg6fowo w za†aczniku n「l do umowy.sporzadzonym na podstawie z†○之Onq PrZeZ

Wykonawc?Ofe巾ydosiedzibyZamawi争j争cego,domiejscawskazanegoprzezZamawfajacego.

§2.

Warunkidosfaw

l.Realizaqa dostawy p「zedmiotu zam6wienia odbedzie sle na POdstawie jednego zam6wienia zlo之OnegO P「ZeZ

ZamawIa」争CegOZgOdniezzalacz両kiemn「1doumovvy.

2.Wykonawca zobowi争zuje sie dostarcza6do siedziby Zamawiaj争cego do miejSCa WSkazanego p「ZeZZamawia」a∞gO

§「odkiemtransp〇両Wewlasnymzak「esiei=awlasnykosztwte「miniedo…dnioddniaotrzymaniaodZamawlaJaCeg°

zam6wienianaad「ese-mail∴　　　　　‥.Wykonawcyorazdokona6monta之udosta「CZO=yChwy「。b6wwte「minie7dni

Oddostawy.

3.Je之elidostawawy「obuwypadawdniuw0lnymodpracylubwsobotgdostawanastapiwpierwszymdniu「oboczympo

VvyZnaCZOnymterminie.

4.St「onyuznaj争e-maiIzaobowiazuj争cydokumentzam6wieniawy「Ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia)・

5.Wyk°naWCaZObowiazanyjestnasw6jkosztzabezpieczy6dostawewyrob6wiponosiztegotytulupelinaodpowiedziaIno§6

a之domomentuodeb「aniawy「obuprzezZamawiaj ceg0.Wykonawcaodpowiedziainyjestzawyb6「§rodkatransportu,jak

izawlaSciwe(Odpowiednie)opakowaniewyrob6w.

6.PrzekazanjewyrobuprzezWykonawceZamawlaJ争CemuvymagaPOtwierdzeniaodbio「uprzezwyznaczonegopracownika

ZamawIa」争Ceg0

7.Dostawawyrobubezpotwie「dzeniazam6wienianapISmiep「zezZamawia」争CegObedziedokonananaryzykoWykonawcy

niewi争ZeZamawIaj争CegOC○dop「Zy」?ClaWyrOb6wizaplaty.

§3.

Zobow向Zanfa明/konawcy

十・WykonawcawykonuJeP「ZedmiotumovIγwlasnymisitami"Powierzeniewykonaniaprzedmiotuumowypodwykonawcom

wymaga up-Zedniq pisemnej,POd「ygo「em njewaZnoSci,ZgOdy Zamawiajacego.Wykonawca ponosi petna

odpowiedzialnoS6zadziafanialubzaniechaniapodwykonawc6w・kt6rympowierzylvykonaniep-Zedmiotuumowy.

2.WykonawcavIγkona przedmiot umovyzgodniez obow-争Zuj争cymip「zepisami・nOrmamipoiskimizha「monizowanymi

ZnO「mamieu「OPejskimi.

3,Wykonawca zobowiazuje sie p'Zed一〇之y6Zamawi争jacemu wraz z dostawa dokumenty dopuszczajace d○○brotui

stosowanianatereniePoIskiwy「°bywykazanewzal争cznikun「1doumowy.

§4.

Wさ′Unkizakupuzasfepczeg0

1.WpIZyPadku°P6ZnieniaWykonawcywdostawiewy「ob6wwewskazanymw§2ust2・umOWyte「minie,Zamawjaj争cy

bedzieup「awnionydoz「ealizowaniazam6wieniauinnegodostawcyzuwzgIednieniem mo之iiwo§cizakupuwy「ob6w

「6wnowaZnych6zw,nabyciezastepcze).ZamawiajacypowiadomipisemnieWykonawceotakimzakupie,∞OZnaCZa6

bedzieanulowaniezIo之OnegOWCZeSnle」Zam6wienia.

2.Wptzypadkudoko=anianabyciazastepczego,Wykonaw∞ZObowi争za=yjestzapfaci6na「zeczZamawi争j争cegokw°t?

stanowiapa r6Znice pomiedzy cen争　wγ「Ob6w,kt6「a Zamawiajapy zobowi争zany jest zaplaci6　w zwi争zku



§5.

Skねdn耽れ/mOvy

Integ「aIn争cze§ci争ninieJSZeJumOWγjeStZa†czniknrl-Fo「muIarzasortymentow○○CenOWyO「aZKartap「Oduktu.

§6,

Czasob°wiazywaniaumowy

CzasobowI争ZyWanianinle」SZelumOWyuStaiaslenaOk「esoddnia…　　　　　　　〇・・・「・dodnia31=pca2022r.

§7.

MartoS6umowy

l.Og6lnawarto§6umowywynos上………○○……‥,………Z書brutto(S書ownie∴……・　………‥ZIotych OO1100),ZgOdniez

Za†apznikiemn「1doumowy.

2.Wykonawcagwa「antujestateiniezmiennecenyprzezcalyczasobowi争zywaniaumowy.

3.StatoS6cen,Okt6rejmowawust.2povvy句,niedotyczyobni之eniaprzezWykonawcecenwykazanychwzai争cznikun「1do

umowy,ZPIZyCZynnieujgivchwumowie,P「ZeZCa†yczasobowiazyw叩aumowy.

4.Wprzypadku zmIany uStaWOWej stawkiVAT,Zmianawynag「°dzenIa Objetego ninIeJSZa umOW争,Wynikaj争cazezmiany

StaWkiVAT,naStePuJeZdniemwe」SCiawzycIeaktuprawnegozmienIa」aCegOteStaWke.

§8.

ReguIowanienaIe之nosci

l.NaIeZnoS6zadosta「czonywyr6bbedziereguIowanaprzezZamawi争J争CegOP「ZeiewemzkontabankowegoZamawi争j争CegO

na konto bankoweWykonawcy n「 Wterminie6O dni,Iicz争cod dnia

dosta「czeniaZamawiaj争CemuP「aWidtowowystawionejfaktu「ywformiepapierowejlubformacie ustrukturyzowanymza

posrednictwem platfo「my eIekt「onicznego fakturowania・W przypadku wskazania w t「e§cifaktury nume田「aChunku

bankowegoinnegoni之。kre§lonywzdaniupoprzednim,Zamaw-aJ争CyWZyWaWykonawcedodop「OWadzeniaJe」ZgOdno§ciz

Umow争iwst「zymujesiezzaplat争doczasudo「eczeniafakturyzawie「aねcejprawidlowy…me=aChunkubank°Weg○○

ZgOdnyzUmowa.

2.WykonawcavystawiZamawiajapemu faktu「?Wedlug cenjednostkowych,ZgOdniezZa†acznikiem n「1do umowy)a

Zamawiaj争cyzaplaciWykonawcyzadosta「CZOnyvy「6b.

3.Nawszystkichfakturachdotyczacychn面ejSZegOPOStePOWaniaWykonawcazobowIaZany」eStumieSci6wwidocznyspos6b

nume「umowyZamawi争J魯Ceg0O「aZnume「Zam6wienia.

§9.

ZakazydofyczaCetWkonawcy

l・Wykon叩CanieTO之edokoTaC∞却WierzyteIno§cibezuprzedni坤Pisemnej,POdrygoremniewaZno§ci,ZgOdy

Zamawlaj争∞gO,an一.「eguIowa6wle「ZyteinoSciwd「odzekompensaty.

2.Wykonawcaz°bowl争Zu」eSi?do niezawierania um6wp。「eCZehjakigwa「anqlZ POdmiotamitrzecimidotyczacych

zobowIaZafiwynikajacychz面ie」SZe」umOWy,aniwγra之a6zg°dynap「ZySt争PIeniedod山gu.

§10.

Ma仙nkigwa伯nq/i/rekQ/mi

l,Wykonawca udzielaZamawiaj争Cemu gWaranQ申「?kqimina p-Zedmiotumowy"Wykonawca udzieIaZamawl到争Cemu

gwaranq川aOkres…‥miesleCy-ZgOdniezop-SemZaWartymWZatacznikunr川czacoddniadokonania。dbioruprzez

ZamawiaJ争CegO.

2.W「amachodpowiedziaIno§ciztytu↑ugwa「an匂=r?kQjmi,Wyko=aWCaWymieniwadliwywy「6bnaw01nyodwadlubdokona

」egOnaPraWy,Je之eliwadyteu」aWn-aS~eWC-agute「mi時Okt6「ymm。WaWuSt.1powy之ej.WykonawcazobowIaZany」eSt

dostarczycwyr6bwo-nyodwad-ubdokonac」egOnaP「aWyniezwlocznie-niep6Zniejjednakni之WCIagu3Odnioddnia

zgtoszeniaprzezZamawiaj争cegozapomocae-maila(Skanpoc申SanegOdokumentu)・

3.Wykonaniezobowiazahztytu†ugwa「anQjii「ek句minaIe之yd°P「Zedmiotuumowy.

4.NiniejSZaumOWaStanOWidokumentgwarancyjnyW「OZumieniup'ZeP-S6wKodeksucywilneg〇・

5.D○○dpowjedzjainoSciWykonawcyztytutu「写kqjmistoslljesiさp「ZePjsyK°deksucyw冊ego.

§11,

Osobyo巾owiedZねInezareaIizaqeumovyposfonieZamaMa昭CegO

l.0sobaodpowiedzialnaza「ealizaq?umOWyPOStrOnieZamaw-aJaCegO‥Kier。WnikSek匂iGospoda「czejteI・713064439・

2○　○sobaodpowiedzialnazanadz6「nad「ealiza明umovvypostro=ieZamaw-aj3CegO‥DyrektorteIi713O64420.

§12,

Zmianapos飴nowiehumowy

l.Wszelkiezmianyumovvywγma拘るZaChowaniaformypISemnegOaneksu,P。dpisanegop「ZeZObiestronypodrygo「em

2.Stronyzast「zega」aSObieprawodowp「owadzeniazmianwumowiewwypadkachokreSlonychpon!ZeJ:

1)z言lianadanychZamawj争jacegolubWykonawcy(nazwy,Siedziby,n「eWidencyjnegoNIP,REGON,formyprawnejitd・);

2)zmianykonIabankowego;

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



3.Dopuszczasiezmianeumowywzakresieprzedmiotowym,tOjestzast争plenievry「Obuo暁tegoumowaodpowiednikiem

WP「ZyPadku:

1)ZaPrZeStaniawytwarzaniapJZeZP「Oducentavyrobustanowi争cegop「Zedmiotumowy;

2)WyCOfaniastaregoiwprowadzenienowegowyrobustanowiacegopIZedmiotumowy;

3)wyga釦ieciaSwiadectwa吟jestraQji.

4.Zmiana,Okt6「e]mOWaWuSt"3powγ之ej.bedziedopuszczaInapodwa「unkiem,Zeodpowiednikwyrobu‥b?dziespetnial

wszystkiewymaganiaZapytaniaofe高OWeg〇・niebedziemia同之SZyChparamet「6wodzaoferowanychprzezWykonawc?W

ofercieorazbedzieznajdowa-zastosowanieconaJmniejwtychsamychwskazaniachc○vry「6bstanowl争CyP「Zedmiot

umowylP-ZyCenieniewy2sze」ni之CenaWY「Obustanow-a∞gOP「Zedmfotumowy.

5.Zmiany,OktCnychmowapowy之ej,mOganadt。dotyczy6sposobukonfekQjonowaniavy「Obu.

6.WprzypadkuniewγOrZyStaniailoSciwγ「Ob6wwskazanychwzaねcz=ikun「ldoumowy・ZamawiaJaCymOZeprzedluZy6

czasobowiazywaniaumowy,Okttrymmowaw§6umowy,niewiecejjednakni之06miesi?Cy.

7.WprzypadkuzmianstawekpodatkuVA丁・ZmianywysokoSciminima-negovynag「Odze=iazaprace・Zmianyzasad

iwysokoScistawkisk-adkinaubezpieczeniaspotecznelubzd「owotnewprzypadku,gdymaj争onewp句wnakoszty

wykonania p「zedmiotu umowy'StrOnyuStaiaJamOZ"wo§6wp「owadzeniatychzmian na podstawieobowi争ZuJ争CyCh

przepis6wp「awnychwtymzakresie・Cie之a「udowodnieniazmianywynagrodzeniaowskazanepowyzq p「ZyPadki

spoczywanawykonawcy.Wsytua部opisanejwzdaniupierwszymWykonawcawinie=Skierowa6doZamawiaj争ceg°

pisemnywniosekw「azzuzasadnieniemorazszczeg6一〇WymWy"czeniemwptywuzmianynaponoszoneP「ZeZWykonawce

kosztywykonaniaprzedmiotuumovvy.

§13.

Ods碕pienieodumovy

l.Zamaw-aJ争CymO之eodst争pi60dumowy'」e之eli:

1)Wykonawcaniedotrzymujete「min6wokref厄nychwniniejszejumowie;

2)Wyko=aWCaWykonujeprzedmiotumowyw叩s6bnieそgOdnyzumowalubnormamiiwarunkamiprawemokre§Iony面

3)Wykonawca=iewykonu」eWuStaIonymte「m-nleZObowl争Zahok「e的nychw§10umowy;

4)Wykonaw9adostarczaZamawiaj争cemuprzedmiotumowy,kt6regopa「ametryteChniczneijakoSciowenieodpowiad如

Wymapan一〇mZaTaWiejacego。krefronymwZapytaniu°fchowγT・

5)w「azleZaistnien-aistotneJZmianyoko-jczn。Scipowoduj争cej-ZeWykonanieumowynieie之ywinteresiepubIicznyT;

czego nie moZna byto p「zewidzie6w chwi-izawarcia umowy・lub daIsze wykonywanie umowy mozeZag「°ZIC

istotnemuinte「esowibezpieczehstwapahstwalubbezpieczehstwupu胡CZnemu-Wtakimp「ZyPadkuWykonawca

mozeza2ada60dZamawiaja∞gOWytaCZniewynagrodzenianale之negoztyt血Zrealizowan卸uZcz写Sciumowy.

2.Wsytuacji,Wkt6rejZamawiaj争cydowiedzia-sieookoIicznoSciachuzasadnfajacychodst争pienieodumovy・WSkazanych

wust.1p°WyZej,Zamaw朋CyWeZWieWykonawcedozaprzestania=aruSZeh,WyZnaCZaJaCmuPrZytymtermindo

usunl?Ciana「uSZe血

3.Pobezskutecznymuptywiewyz=aCZOnegOte「mi叫Okt6rymmowawuSt.2powy之ej,Zamawiajacybedzieuprawni°nyd○

○dst争pleniaodumowywterminie2Odnioddnia,Wkt6rymZamaw-ajaCydowiedzials一?OOkoIiczno§ciachwskazanych

wust.1powyze」,uZaSadnfajacychodst争pienie.0§wiadczenie○○dstap-eniuspo「Zadzonezosta=iewfo「miepISemn。

idostarczoneniezwlocznieWykonawcy"

§14.

Karyumowne

l.WykonawcazaplaciZamawiaj争cemunaStePuja∞ka「yumowne:

1)wwysokoSciO,1%warfo§cib田ttoniez「ea-izowanejwte「miniedostawyvvyrob6w(WartOS6wskazanawzalacznikun「1

doumowy)zakaZdydziehop6Znieniawdostawie,POCZaWSZy。dd=ianastep函∞gOP〇時ywieterminuok「estonegow

§2ust,2umowydodnfazrealizowaniadostawy;

2)wwys。ko§c=%warto§cib「uttc=vyrOb6w,kt6rychdotyczyrek-ama晴ZakaZdydziehop6Znieniawwykonaniu

zobowiazahwynik争j争cychzodpowiedzialnoSciztytulugwaran坤r?kQ両

3)wvysok。§c=%warto§cibruttoumovy,WSkazanejw§7ust.1umowy'Zaka之dydziehop6細eniawwykonaniu

z°bowi争zahwynjkaj争cychz§3ust.3um〇時p。CZaWSZyOddnianastepujacegopouptywiete「mjnudowykonania

zobowi争zaniadodniavvykonaniazobowi争zania;

4)wwysok。§c。O%=iez「ea-izowanejwartoScibruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy言eZe"Zamawiajacyodstapi

odumowyzp「zyCZynle之acychpost「OnieWykonawcy;

5)wwysOko§c。O%warto§cjbruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy・je之eliWykonawcanaruszyZaPisy§9umowy.

2,Je之eliszkodap「zevyzszavvySOkoS6karyumownej・Zamaw-ajaCemuPrZyS-ugu」eP「aWOdodochodzeniaodWykonawcy

odszkodowaniaprzewyzszaJ争cegOWySOko§6naliczonejka「yumowne」・

3.Wyk°naWCaWy「aZazgodenapotracaniekarumownychzp「zys-ugu」a∞gOmuWynag「Odzenia"

4,B「akszkodyniewyt争czaup「awnieniaZamawiaJa∞gOdonaliczeniakaryumownej"

aswidczeniedofycz∂CeZObow向Zanfadozacho附橘Wftyemicyinfo仰a切Of面k印nowaniuDoIno印Skiego



niniejszejumowyorazpozyskanychtadrogainformaQjiofunk句vnowaniuD0lnoSlaskiegoSzpitaIaSpecjaiistycznegoim・T・

Marciniaka-Centrum MedycynyRatunkowej,StanOWjacychtajemniceprzedsiebiorstwaw「OZumieniuustawyzdnia16

kwietnia1993r.0ZWaiczaniunieuczcivvejkonku「enQji(t.j∴Dz.∪.z2019r.poz.1010.).

2.Wykonawca zobowiaZu」e Si?「6wnie之do piZeStrZegania przepis6w ustavyzdnialO maja2018r.°OChroniedanych

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

3.JednoczeSnieWykonawcaoSwiadcza,之eznanajestmuodpowiedzialnoS6kamawynik争j争cazww.ustaw.

§16.

Kwestiespome

Sporymogacevynika6wzwiazkuz「eaiizaqaumowystronyzobowiazu」aSI?rOZStrZyga6p0lubownienad「OdzenegoQjaQji・

Wrazieb「akuporozumienia再.wsytuady,gdywteminie30dnioddniapodjecianegocja句istronynieosi負gndypor°Zumienia

-SPOry「OZSt「Zyga†bedziesadwla§ciwydlamiejscasiedzibyZamawiajacego"

§17.

hnepos向nowieniaumowy

Wsp「awachnieuregulowanychninIqSZaumOWaZaStOSOWaniemajap「ZePISyuStaWyP「awozam6wiehpu輔CZnyCh'K°deksu

cyw肋ego°raZjmepowszechnjeobow-争Z坤aCePrZePISyPraWam争J争CeZWI争Zekzprzedmjotemumowy.

§18.

P°S‡anowieniako高cowe

Umowa sporzadzona zostala w2jednobrzmi争CyCh egzempIarzach-1egzemplarz dIa Wykonawcy,1egzempIarz dla

Zamawiaj争cego.

乙amawiajacy Wykonawca


