Do油o咽臨画嘩両町脚y旧.触航塵
‑〔飾り刷e函yny測れkowさ)

ul.gen.AugustaEmiiaFieldorfa2
54‑049Wrocねw

NIP:8992228560,REGON:006320384
W「ocfaw,dnia27.05.2020r

KR5:0000040364

N丁G,037.27.2020

ZAPROSZENiEDOSKしADANIAOFERT
nadostaweworeczk6wdotranspo巾umateria山bioIogicznegoprzywykorzystaniu
SyStemuPOCZtyPneumatyCZnejfirmySumetzberge「

dlaDolnoSlaskiegoSzpitalaSpecjalistycznegoim,丁.Ma「ciniaka‑CentrumMedycyny

Ratunkowej
Zamawiaiacv:
Dolno的Ski Szpital SpeQjalistycznyim.T.Ma「ciniaka
uI.

Gen.

Augusta

Emila

Fieldorfa

2,

‑

54‑049

Cent田m Medycyny Ratunkowej,
Wrocfaw,

KRS

OOOOO40364,

NIP899‑22‑28‑560,REGONOO6320384.
PostepovyanieoudzieIenjezam6wieniap「owadzonejestwt「ybiezapytaniaofertowego,na

POdstawleart.4pkt8ustawyzdnia29stycznia2004rokuP「awozam6wiehpubiiczpych(tekst
jedn・Dz.U・Z2019poz・1843).Do czymo§ci podejmowanych przez Zamawlaj争cegoi

Wykonawc6w w post?POWaniu o udzielenie zam6wienia maja zastosowanie postanowienia
niniejszego。Zapytaniaofertowego"awsprawachnieuregulowanychprzepisyustawyzdnia23
kwietnia1964r.‑Kodekscywiiny(t.j.Dz,∪.2019pozl145,ZP6之n,Zm.).

1○○Disprzedmiotuzam6wienia,

CPV19520000"7Produkfyztworzywsztucznych
P「zedmiotem zam6wienia s争

dostawy168.4OO szt.w ok「esie

24

miesieCy WOreCZk6w

jednorazowych do transporfu materia山bioIogicznego przy wykorzystaniu systemu poczty

PneumatyCZnejfirmySumetzberge「.

Charakterystykaworeczk6wdotranspo血materia山bioIogicznego:

1.Woreczkiwykonaneztwo「zywa‑P0=etylenwysoki句gesto§ciogrubo§cif0=i30LI(+/‑5Ll),
Zamykanawodoszczelna p「zest「zeh o klasieADR P6500m°CnyCh bocznych zgrzewach,
OddzieInakieszehnadokumenty typu"kangur,nap「zedniejczeSciworka.しatwezamykanie

iotwieranieworka.
2・Wymia「y wewnetrzne worka minimalna sze「okoS6150mm(max.180mm)x minimaina

WySOkoS625Omm(max.280mm),
Za「awiaj争cywymagaabydoworeczk6wmieSctrysie:
‑PQlemnikinamoczika†od30mI(8x3cm)d0120mi(7x6cm),
‑Pr6b6wki°d2mI(8xl,5cm)d010ml(11xl,6cm),

‑Pr6b6wkiMiCROGARD4,5xl,5cm,
一WymaZ6wkitranspo巾oweAMIES17,5xIcm.
3"Naprzedniejstr°niew°reCZkawymaganeoznakowanieBIHAZARD,lnstrukQje°bs山g=opiSy

naworkachwinnyby6wjezykupoIskim.
4.Oferowaneworeczkiwtransp°rCiepneumatycznymwinnyspe柚a6wγmaganiaUN33730raZ
eu「OPejskieimiedzynarodowestandardydlatransportusubstanQjiska之OnyCh.

5.Work上winny by6dostosowane do pQJemnik6w160/6"i samowγfadowczych APA160
u之ywanych p「zezZamawi争j弓cegowsystemiepoczty pneumatycznejfirmySumetzberge「.

2,MieisceiterminztoZeniaofertycenowei.
0ferf?Wyk°naWCynaiezyz†oZy6na FormuIarzu ofertv‑Zal争cznikn「lwrazformuiarzem

CenoWymZa十aczniknr2.

碧空当̲竺byyat乎J)聖Ta半田rka叩ZaWarty叫WP「o書e堅I聖uO平‑Z咋C聖lknr3.

Oferfecenowawrazzzat争cznikaminaIe之yprzesfa6wwersjieiektronICZnej(POdpisaneskany
dokument6w)na adres ema旺

szpii劇〇両a鴫抽ia蝿@pro回⑬鴨缶副

w terminie do dnia

16czerwca2020r.dogodz.10:OO,Zdopiskiemwtytulef甲a岨,,Dostawawork6wdo
POCZtyPneumatycZnej"Ofe巾yz†o之OnePOWyZnaCZOnymtermlnlenie bed争rozpatrywane.
3,Krvte「iumiterminzwiazaniaoferta,
PrzywyborzeDostawcyZamawlaJ争CybedziekierowatsienaJnlZSZaCenaOfe巾y.

2,Oferentzwi争zanybedzieoferfaprzez°kres30dniodupfywuterminuskfadaniaoferf.
4,!nformacieowyborzenaikorzvstnieiszeiofe巾ICenOWei

Zamawiaj争cyzamieScinast「onieintemetowejinformaQjeowyborzenajkorzystniejszejoferty.

5。Wvkazdokument6wwvma〇anVChodOferent6w:
1)Wype面ony・POdpisanyiopie?ZetOWanydruk"OFERTA
2)Aktualnywpis wfaSciwegore」eSt町uP「aWniaj争cegoWykonawcedowystepowaniaw
Ob「OCiep「awnym.
3)○§wiadcze,nie Wykonawcy,Pctwierdzaj争∞,之e woreczkispe柚aja p「ZePisy pravya
dopuszcza」aCe doich stosowania w obiektach s†u2by zd「owia w Poisce o「az,Ze
WOreCZkinadaja sie do transportu pr6bek materia山bioioglCZnegO Za POmOCa POCZty

PneumatyCZnejSUMETZBERGER ztechnologiasamovvyfadowcza,
4)Dokument zawier争j争cy opis charakte「ystyki ofe「OWanyCh wo「eczk6w o「az wz6「
WO「eCZka.

ZaIaczniknrl

……………………dnia…‥…‥‥‥…….…

FORMULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Numertelefonu:
NumerFaxu:…………………………Adrespocztyelektroniczn匂:

NumerNⅡ)

NumerREGON

Bankinumerkonta
OsobadokontaktuzZamawlaJ雀Cym,nrtelefonu

OFERTA
Nawi脅z甲acdoogtoszenia zdnia……………‥2020r.nadostaw9WOreCZk6wjednorazowego

uzytku do transportu materialu bioIogicznego przy wykorzystaniu systemu poczty
PneunatyCZnQj宜mySumetzberger.
SkIadam/ynastepuJ雀C雀Oferie:
Cenazadostaw9Calostizam6wieniaszczeg61owoopISan♀JWZaねCZnikunrlZaproszenia
netto∴…………………..PLNwtymVAT………%……‥.………………PLN
brutto∴..…………………‥.PLNsをownie

JednoczeinieoSwiadczam/y,2e:
a)wyraZamyzgodenaplatno鐙zafa・鳳Ir?Wteminie60dni,
b)zam6wieniezrealizujemyzgodniezpotrzebaniZamawiqj雀cegowokresiewyznaczonymprzez
Zamawl明CegO,

C)akceptujemyprqjektumowyizobowi脅zl加mysi9,WPrZyPadkuwyborunasz匂Ofertydozawarcia
WeWSkazanymprzezZamawl明CegOtemime,

d)uwaZamysiezazwiazanychniniejszaofe垂przezokres30dnioduplywuteminuskladania
Ofも請,

e)usfugebed雀C雀PrZedmiotemzam6wieniavykonamywねsnymisilami,
f)ofe巾?nini♀jszqskladamyna………kol♀jnoponumerowanychstronachawszystkiezal zmiki
StanOWiaintegraln脅cz9S6oferty,

g)pod groZb雀OdpowiedzialnostikamQj wsaystkie zaねCZOne do ofe巾y dokumenty opis可をstan

faktycznyiprawnyaktualnynadzie育otwarciaofch(art.297ustawykodekskamyzdnia6czerwca

1997r./Dz.U.nr88,POZ.553zezmianami/.
Za姫cznikamidonini♀jsz♀jofertys雀:
1)

2)
3)

Fomularzofertowy‑Za車cznikurloferty,

Wyci慾ZrQjestrudzialalnoScigospodarcz♀ilubKRS.
OSwiadczenie

Wykonawcy,POtWierdz之弱Ce

dopuszczenie

stosowania

woreczk6w

w

jednostkachsfuZbyzdrowia,PrZyWykorzystaniupocztypneumatyczn♀jfirmySumetzberger.
4)

Dokumentzawierz彊cyopischarakterystykioferowanychworeczk6w.
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UmowaNr…..‥/NTG120AVOR DOSTAWA"WZ6rumowy

ZaWa巾awdniu.…….……,.,.,……….,…「.WeW「octawiupomi?dzy:

Dolno§IaskimSzpitaiemSpecjaiistycznymim.T,Marciniaka‑CentrumMedycynyRatunkowej
ui,Gen,AugustaEmiIaFieldorfe2,54‑049Wroc富aw
ZarqeSt「OWanymWS早dzieRejonowymdlaWroctawia‑FabrycznqweW「octawiuViWydzia†GospodarczyKrajowegoRejestru

S争dowegoKRSOOOOO40364,NIP899‑22‑28‑560,REGONOO6320384,
kt6ry「eprezentuje:

1)KatarzynaKapu§cihska‑Dy「ektor

2)DorotaTopoInicka‑Gt6wnyKsiegowy
‑ZWanymdaIej"ZamawIaJaCym
a

kt6「yrep「ezentuje:

一ZWanymdalej"Wyk°naWCa

・

§1.

P層edmio書umovy

Niniejsza umowadotyczydostawyworeczk6wdotransportu pr6bekbioIogicznychwsystemiepocztypneumatycznej,
ZWanyChdaiqwγrObam主Ok「e§lonychszczeg6towow zal争cznikunrldoumowy,SPOrZadzonymnapodstawiezto之OneJP「ZeZ
Wykonawceoferty,dosiedzibyZamawiajaCegO,domiqSCaWSkazanegoprzezZamawIa」争CegO.

§2.
囲向nりnkidos書aw
l.RealizaQjadostawwyrob6w,O kt6「ych mowaw§1um°vy,naStePOWa6bedzie na podstawiecz争stkovychzam6wieh
Sktadanychp「zezZamawla」aCegOWilo§cio「azcenachjednostkowychzgodniezza†acznikiemn「1doumowy.
2,Zam6wionewformie pISemne」vyrOby,O kt6「ych mowaw ust.1powyzej,WykonawcazobowlaZuje Sie dosta「CZa6do

SiedzibyZamawiajacegodo miejscawskazanego przezZamawjajapegoSrodkiemt「ansportuwewlasnymzakresieina
Wlasnykosztwte「miniedo7dni oddnia otlZymaniaodZamawiaJaCegO ka之do「azowegozam6wienia naadrese‑mail:

Wykonawcy
3.Je之eIidostawawy「ob6wwypadawdniuwoinymodp「acyIubwsobot写,dostawanast争piWPierWSZymdniuroboczympo
WyZnaCZOnymte「minie.

4,St「OnyuZnajae‑ma=zaobowiazujacydokumentzam6wieniawy「ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia),
5.Wykonawca zobowiazany jest na swi)j koszt zabezpjeczy6ka之da dostawe wγ「Ob6wi ponosi z tego tytufu pe†na

OdpowiedziainoS6a之do momentu odebraniawy「°b6wprzezZamawlaJ争CegO.Wykonawcaodpowiedzialny」eStZavyb6r
stodkat「ansportu,jakizaw†a§ciwe(Odpowiednie)opakowaniewy「ob6w,

6,Przekazanievvyrob6wp「zezWykonawceZamawla」aCemuWymagaka之dorazowegopotwie「dzeniaodbio田川○§ciwyrob6w
P「ZeZWyZnaCZOnegOPraCOWnikaZamawiaj争ceg0
7.Dostawawy「ob6wbezpotwie「dzeniazam6wienianapISmiep「zezZamawla」争CegOb?dziedok°nanana「yZykoWykonawcy
iniewia之eZamawiaj争cegocodoprzyjeciawy「ob6wizaptaty.

§3.
ZobowiazanfaM旬konawcy
l.Wykonawca wykonu」e PrZedmiot umowy wfasnymi s胎mi,Powie「zenie wykonania czesci PrZedmiotu umowy
POdwykonawcom vymaga uprzedniej pisemnej,POd rygo「em niewa之noSci,ZgOdy Zamawia」aCeg○○Wykonawca ponosi
Pelnaodpowiedzialno§6zadziatanialubzaniechaniapodwykonawc6w,kt6「ympowierzy†wykonanieprzedmiotuumowy.
2.Wykonawca wykona pIZedmj°t umOvy ZgOdnie z ob°WiaZuJ争Cymi PrZePiSami,nO「mamI POIskimj zharm°niz°Wanymi

ZnO「mamieuropejskim主
3.WykonawcazobowI争ZujeSIeP「Zed†○之yc,nakaZdepiSemneZ争danieZamawl利争CegO,WterminiewyznaczonymwZ争daniu,
dokumenty dopuszcza」aCe d○○brotuistosowania na terenie PoIskiwy「oby wykazane wza†aczniku nrl do umowy

W「OZumienjuprzepis6wustawyzdnia20maja2010「.owy「obachmedycznych(t.j:Dz.∪"Z2020「・,POZ"186)"
4.Wykonawcaniebedziewnosil「oszczehdoZamawla」aCegOWPrZyPadku og「aniczenia przezZamawia」aCegOPe†n匂iioSci

PrZedmiotuumovy.
§4,
Mね仙nkizakupuzastepczego

l.Wp「zypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewy「ob6wwewskazanymw§2ust2.umowyte「mjnie,Zamawiaj争cy
bedzie uprawniony do z「eaiizowania zam6wienia uinnego dostawcy z uwzgiednieniem moZ"woScizakupu wy「ob6w

lz4

r6wnowa之nych(tzw.nabyciezastepcze).Zamawiaj争cy powiadomipisemnieWykonawce o takim zakupie,CO OZnaCZa6
bedzieanuiowaniezlo之OnegOWCZeSnlqZam6wienia.
2.W przypadku dokonania nabycia zastepczego,Wykonawca zobowi争zanyjestzapfaci6na rzecz Zamawiaj争cego kwote
StanOWl争Ca r6ZnlCe POmi?dzy cen争

wy「°b6w,kt6「争

ZamawIa」争Cy ZObowi争Zany」eSt ZaPlaci6

w zwi争zku

Z nabyciem zastepczym,a CenaWγrOb6w,jak争ZamawiajaCyZaPlacitbyWykonawcy,gdybyten dosta「czy†zam6wione

WyrObywte「minie,Wykonawcazobowi亀zanyjestdozap†atykwoty,Okt6「ejmowawzdaniupoprzednim,Wterminied021
dnioddniavystawieniaprzezZamawiaj争cegonotyobcia之eniowej,bed争cejjednoczeSniewezwaniemdozaplaty.

§5.

Skねdnikiumovy
Integralnaczesci争ninIe」SZe」umOWy」eStZa†apznikn「1‑Fo「mularzaso巾ymentow○○CenOvy"

§6。
Czasobowiazj川昭nfat/mOvy
Czasobowl争ZyWanianiniqSZeJumOWyuStalasienaOkresoddnia…‥,r.dodnia……r.

§7,

脇anoS6umovy
l.Og6lna warto§6

umowy wynosi,

…,Z書otych),ZgOdnje

…‥Zt b「utto(S書ownie:...,

ZZa†acznikiemn「1doumowy,
2.Wykonawcagwa「antujesta†einiezmiennecenyprzezca†yczasobowi争zywaniaumowy.
3.Stato;6cen,Okt6re」mOWaWuSt.2powγ之ej,niedotyczyobni之eniaprzezWykonawcecenwykazanychwzalるcznikunrldo
umowy,ZP「ZyCZynnieujetychwumowie,P「ZeZCatyCZaSObowiazywaniaumovy,
4.Wprzypadku zmiany ustawowej stawkiVAT,Zmiana wynag「odzenia o鵬tego ninleJSZ争umOW争,Wynikaj争ca ze zmiany
StaWkiVAT,naSt?Pu」eZdniemwqsciaw之ycieaktuprawnegozmienla」争CegOteStaWk?.

§8.
Regulowanienale之noSci
l.NaIe之no§6

za dosta「czone wy「oby b?dzie「egulowana piZeZ ZamawiaJ争CegO PrZelewem z konta bankowego

W te「minie60dni,iiczap od dnia

Zamawi争J争CegO na konto bankowe Wykonawcy n「

dosta「czenia Zamawia」争Cemu PraWidlowo vystawionej faktu「ywformie papierOWqIubfo「macie ust「ukturyzowanym za
POSrednictwem platfo「my eiektronicznego fakturowania,W przypadku wskazania w t「eSci faktu「y numeru「achunku

bankowegoinnegoni之Ok「e引onywzdaniupoprzednim,ZamawIa」争CyWZyWaWykonawcedodop「owadzenia」ejZgOdno;ciz
UmowaiWStIZymuJe SleZ ZaPfata do czasu d°recZenia fakturyzawiera」争CeJP「aWjdlowy nume「「achunku bankowego‑

ZgOdnyzUmowa.
2.Wykonawca wystawiZamawIaj争Cemu faktu「e wed山g cen jednostkowych,ZgOdnje z Za†争cznikiem n「1do umowy,a

ZamawiaJ争CyZaPtaCiWykonawcyzadostarczonewy「oby.
3.Nawszystkichfaktu「achdotyczacychn面ejSZegOPOStePOWaniaWykonawcazobowiaZany」eStumieSci6wwidocznyspos6b
nume「umovyZamawIal争Ceg0O「aZnume「Zam6wienia.

§9,

Zakazydofycz弓CeWykonawcy
l.

Wykonawca nie m°之e dokona6cesji wierzyteinoSci bez uprzednieji pisemnej,POd「ygorem niewaZno§ci,ZgOdy

Zamawiaj争cego,anireguIowa6wie「zyteinoSciwd「odzekompensaty.
2.

Vvykonawca zobowi争zuje sie do niezawierania um6w po「ecze丘jaki gwa「anQji z podmiotami trzecimi dotycz争cych

ZObowiaZahwynikajacychzninIe」SZelumOvy,anlWy「a之a6zgodynap「zystapIeniedod山gu.

§10.

Wさrunkigwaranq/ifr写kq/mi
l.Wykonawca udzieia Zamawia」aCemu gWa「anqii rekqimina przedmiot umovy,Wykonawca udziela Zamawla」aCemu
gwaranql na Okres waかo§ci wyrob6w,jednak nie k「6tszy ni之12

miesieCy Od dnia dokonania odbjo「u przez

ZamawlajaCeg0.
2,Wramachodpowiedzialno§ciztytufugwa「and申「ek句m主Wykonawcawymieniwadliwyvvyr6bnawoinyodwadiubdokona
JegOnaP「avy,Je之eliwadyteujaWnlaSieWClaguteminu,Okt6「ymmowawust.1powy之ej.Wykonawcazobowi争Zanyjest
dostarczy6Wγ「6bw01nyodwadlubdokonac」egOnaPraWyniezw†ocznie‑niepoznIejjednakni之WClagu5dni oddnia
Zg†oszeniaprzezZamawiajacegozapomocae‑maila(Skanpodpjsanegodokumentu).

3.Wykonaniezobowiazahztytu†ugwa「an画i「ekqiminale之ydoprzedmiotuumowy,

4.Ninie]SZaumOWaStanOWidokumentgwa「ancy叩yW「OZumienjuprzepiS6wKodeksucyw冊eg0.
5.D○○dpowiedzialnoSciWykonawcyztytulur?kojmistosujesieprzepisyKodeksucywiIneg0.
§11.

0sobyo(巾O面edziamezareaI度aqeumowypos‡onfeZamaい〃a岬Ceg0
1.Osobaodpowiedziainaza「ealizaqeumovypostronieZamawI争J争CegO:Kie「ownikSekQjitel.713064439・

2.0sobaodpowiedzia看nazanadz6「nadreaiizaq争umowypost「onieZamawla」争CegO:Dyrekto「teI,713064420.
§12.

Zmianaposfanowiehumovy
l.WszeIkiezmiany umowyvvymag争j争zachowaniafomy pisemnegoaneksu,POdpisanego przezobie strony pod rygo「em

nleWaZnOSCi,
2,Stronyzastrzega」aSObieprawodowp「owadzeniazmianwumowiewwypadkachok「eSIonychponize」:

1)zmianadanychZamawiaj争cegolubWykonawcy(nazvy,Siedziby,nreWidencyjnegoNiP,REGON,formyp「awnejitd,);

2)zmianykontabankowego;
3)zmianadanychkontaktowychzawartychw§2ust.2umowyo「azdanychzawa巾ychw§3ust.1umowy,
3.DopuszczasleZmiane umovywzak「esie przedmiotowym,tO」eStZaStaPienievyrobu objetego umowaodpowiednikiem

WPrZyPadku:
1)zap「ZeStaniawytwa「zaniaprzezproducentawyrobustanowi争cegoprzedmiotumovy;

2)vycofaniasta「egoiwp「owadzenienowegowy「obustanowiacegop「zedmiotumowy;
3)wygaSnieciaSwiadectwarejest「ady.

4.Zmjana,Okt6「q mowawust,3powy之句,bedziedopuszczaIna podwarunkiem,之eodpowiednikwy「obu:bedziespetnial
WSZyStkievymaganiaZapytaniaofe血OWegO,niebedziemialni之SZyChparametr6wodzaoferowanychp「zezWykonawcew
Ofercie o「az b亨dzje znajdowa†zastosowanie c○naJmnie」WtyCh samych wskazaniach c○wyr6b stanowlaCy P「Zedmiot

umowyiPrZyCenieniewγZszeJniZcenawyrobustanowi争CegOP「Zedmiotumowy.
5.Zmiany,Okt6rychmowapowy之q,mOg争nadtodotyczycspos°bukonfekQjonowaniawyrobu.

6.Wprzypadkuniewykorzystaniailo§cIWyrOb6wwskazanychwza†争cznikunrldoumovy,Zamawla」aCymO之eprzedfu之yc
CZaSObowi争zywaniaumowy,Okt6rymmowaw§6umovvy,niewiecejjednakni之06miesi?Cy.
7,W przypadku zmian stawek podatku VA丁,Zmiany wysokoSci minimalnego vynag「odzenia za prace,Zmjany zasad
iwysokoScistawkisktadkina ubezpieczenia spofecznelub zdrowotne w p「zypadku,gdy maja one wptyw na koszty
Wykonania przedmiotu umowy,StrOny uStafaja mo之iiwo§6wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiazuJaCyCh
P「ZePIS6w p「awnych w tym zakresie.Cie之ar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyZeJ P「ZyPadki

SPOCZyWa na Wykonawcy.W sytuaQjiopisanej wzdaniu pierwszym Wykonawca winien skie「owa6do Zamawiaj争cego

Pisemnywniosekwrazzuzasadnieniemorazszczeg61owymwyliczeniemwplywuzmianynaponoszonep「zezWykonawce
kosztywykonaniap「zedmiotuumowy.

§13.

Ods向pienieodumovy
l.ZamawiaJaCymO之eodstapi60dumowy,Je之eii:
1)Wyk°naWCanjedotrzymujete「min6wok「e割onychwnjniejszejumowje;

2)Wykonawcawykonujeprzedmiotumovywspos6bniezgodnyzumowalubno「mamiiwarunkamip「awemokreSlonymi;
3)Wykonawcaniewykonujewustaionymterminiezobowi争zafiok「e§lonychw§10umowy;
4)Wykonawcadosta「czaZamawiajacemup「Zedmiotumowy,kt6「egoparamet「ytechniczneijakoSciowenieodpowiadaja
WymaganiomZamawiajaceg○○k「eSIonymwZapytaniuofe巾OWym.

5)w「aziezaistnieniaistotnejzmjanyokoiiczno§cipowodujacej,之evykonanieumowynie看e之ywinteresiepub=cznym,
CZegOniemo之naby†oprzewidzie6wchw掴zawarciaumowy,iubdalszewykonywanieumowymo之ezag「OZi6istotnemu
interesowibezpieczehstwapahstwalubbezpieczehstwupubiicznemu‑Wtakimp「zypadkuWykonawcamoZeza之ada6
0dZamawiaj争cegowy†争czniewynag「odzenianale之negoztytu山zreaIizowanejju之CZeSciumowy.
2,WsytuaQji,Wkt6rejZamawiaj争cydowiedzia†sieookoiicznoSciach uzasadniajacychodstapienieod umowy,WSkazanych
W uSt,1powy之ej,Zamawla」aCy WeZWie Wykonawce do zaprzestania naruszeh,WyZnaCZaJaC mu PrZy tym te「min do

usunl写ClanaruSZe血

3.Pobezskutecznymup旬wiewyznaczonegoterminu,Okt6「ymmowawust.2powy之ej,Zamawiaj争cybedzieuprawnionyd○
○dstapIenia od umowywte「minie40dniod dnia,Wkt6「ym ZamawIa」aCydowiedzia†si?0Oko=cznoSciachwskazanych
W uSt,1powyzeJ,uZaSadniej争cych odst早plenie.OSwiadczenie○○dstapieniu spo「z争dzone zostanie wformie piSemnej
id°Sta「CZ°neniezwtocznjeWyk°naWCy.

§14.

Karyt/mOWne
l.WykonawcazaptaciZamawIa」aCemunaStePu」aCekaryumowne:

1)wwysoko§ci2%warto§cibruttoniezrea=zowanejwte「miniedostawγWγ「Ob6w(WartO§6wskazanawza†争cznikunrldo
umowy)zaka之dydziehop6Znieniawdostawie,POCZaWSZyOddnianastepujacegopoupbWiete「minuok「e§ionegow§2
ust,2umovydodniaz「eaIizowaniadostavy;
2)w wysoko§ci3%warto§ci b「utto wyrob6w,kt6「ych dotyczy reklamaQja,Za ka之dy dzieh op6之nienia w wykonaniu

ZObowiazahwynikajacychzodpowiedzialnoSciztytufugwa「anQji汗?kQjmi;

3)wwysokoScil%wa農oScib「utto umowy,WSkazanej w§7ust"1umovy,Za ka之dydzieh op6Znienia wwykonaniu
Z°bowiazah wγnik争jacych z§3ust.3umowy,POCZaWSZy Od dnia nastepujacego po upbwieterminu dowykonania

WWySOk萎縮OWaneJWartOSC‑b

uttOumOWyWSkazaneJW§7ust囲Zamawla

aCyOd:‡

Odumowyzprzyczynle之争cychpostronieWykonawcy;

5)wwys°ko§c=O%warto§cib「uttoumovy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eliWykonawcana「uszyzapisy§9umowy.
2.Je之eIiszkoda pIZeWγ之SZaWySOko§6ka「y umown句,Zamawiajacemu przys†uguje p「awododochodzeniaodWykonawcy
OdszkodowaniaprzewγZszajacegovys°ko§6naliczonejkaryumownej,
3.Wykonawcawy「a之azgodenapotr争canieka「umownychzprzys山gujacegomuvynagrodzenia.
4"

Brakszkodyniewy†争czaup「awnieniaZamawla」争CegOdonaliczeniakaryumowne」.

§15,

OSwfadczeniedofycz∂CeZObowf∂zanfadozachowanfaw向yemnicyinfomaQ/ioんnkq/OnOWaniuDolnoS佃Skiego

SzpiねfaSpeq佃庵fycznego;m.LManc血iaka‑Cen‡mmMedycynyRatunkowe/
1.Wykonawcao§wjadcza,之ezobowi争zuJeSiedozachowaniawtajemniCy川ieu」aWnianiaosobomtrzecim,WCZaSjetrwania
umowy o「az p○○eJ rOZWiaZaniu,WSZelkichinfo「maqIZWiaZanyCh ze Swiadczeniem p「zedmiotu umowy na podstawie

niniejszejumowyo「azpozyskanychtadrog争informaQjiofunkQjonowaniuD0lnoSl争skiegoSzpitaIaSpeqiaiistycznegoim.T.
Marciniaka‑Cent「um Medycyny Ratunkowej,StanOWiaCyCht争jemniCeP「Zedsiebiorstwawrozumieniu ustawyzdnia16

kwietnia1993「.0ZWalczaniunieuczciwejkonku「enQji(t.j.:Dz.∪.z2019r,POZ,1OlO,).
2.Wykonawca zobowl争Zu」e Sle「6wnie2do p「zestrzegania pIZePis6w ustawy z dnialO m争ja2018「.○○Chronie danych
OSObowych(t.j.:Dz.∪.z2019r.,POZ.1781).

3.JednoczeSnieWykonawcao§wiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedziaIno§6ka「nawynikaj争cazww,uStaW.
§16.

Kwesfieapome
Sporymogacewγ両ka6wzwiazkuz「eaiizaq争umovystronyzobowiaZuJ争SlerOZSt「ZygaCPOlubownienad「odzenegoqaqI.
Wraziebrakupo「OZumienia再.wsytua部,gdywterminie30dnioddniapodjecianego匂a句istronynieosi争gndypo「OZumienia
‑SPOryrOZStiZyga†bedzies争dwla§ciwγdlamiejscasiedzibyZamawiaj争ceg0.

§17,

/nneposfanowienfaumowy
Wsp「awachnieu「egulowanychniniqSZaumOW争ZaStOSOWaniema」aP「ZePISyuStaWyPrawozam6wiehpubiicznych,Kodeksu
CyWilneg0O「aZimepowszechnieobowiazu」aCePrZePiSyPraWamaJ争CeZWI争Zekzprzedmiotemumowy.

§18.
Posねnowienfak°hcowe

Umowa sporzadzona zostaia w2jednobrzmi争CyCh egzempIarzach葛1egzempiarz dia Wykonawcy,1egzempla「z dia
Zamawla」aCegO.

Zamawiajacy

Wykonawca

4z4

