
N丁G.03了壊2019

Zaproszeniedoskねdaniapropozycl!CenOWeJ

nadostawePOJEMNiK6wNAODPADYM印YCZNE

dla DolnoSlaskiegoSzpitalaSpeqialistycznegoim.T,州arciniaka

Postepowanieniepodlega ustawiezdnia29stycznia2004「.Prawozam6wiehpu輔cznych(匂.Dz.∪.z2018「,POZ,

1翰-22寝士乙201金工pα乙畳め〇〇一咄主軸n喧叩姶kJ割合Z且叩地肌匂糾う庇申出k哩釦_〔腿皿全山岨(a血4出血

8us屯wγ),

t.Zamawi利aCy:

Do!no引askiSzpitalSpeQjalistycznyim.T.Marciniaka"CentrumMedycyny

Ratunkowej,ul.Gen.AugustaEmiIaFieldorfa2,54-049Wrocねw,

KRSOOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGONOO632O384

te上713064439,faks713064867,ma帖t.wγSOcki@szpitalmarciniak,WrOCiaw.pI

Adress酔ony摘emetoweiZ榊WW耽S脚.w輩∞青an甲P[

Il。Opisprzedmiotuzam6wienia,

Przedmiotem zam6wienia s争dostawy pQJemnik6w=.,2l.,3,5l.,5I.=OI.na odpady

medyczn雪Wγkonan?.ZtworZyWaSZtuCZnegOdaj争∞gOSiezutyliz°Wa6przezspaIaniebez

Wydzieian看aSubstanqISZkodliwych-WkoIo「zeczerwonym.Pqiemnikiwinnyby6wγkonanez

materia16w wytrzymatych na uszkodzenia mechaniczne,=ieprzemakalnei odpome.na

PrZekfucia b争d之nacleCia oraz na dziafanie w=goci,POSiada6°tw6rwrzutowy,umOZIiwia」争Cy

bezpieczne,bezdotykoweoddzielenieigtyodstlZykawki,PQiemnikimuszaPOSiada6vvymagane

P「ZePisamiprawaet)ckietyost「zegawcz○○infomac加ez.polemd○○Pisuzgodniezwymogami

PZHo「azzatrzaskowehermetycznezamkniecie,kt6「e川eWymagakontaktuzjegozawarto紬a

iponapetnieniuzapewniatrwateszczelnezamkniecie.

Zamawia」aCySZaCujedostawypQjemnik6wnaodpadymedycznenawarunkachjakwprqjekcie

umowywiIoSciachjakwformularzuofertowym-treS6wzataczeniu.

111"Wykazwymaganychdokument6wodWykonawcy:
1)Wype柚onydrukFORMULARZAOFERTYWYKONAWCY.

2)-Ak勘　W暗　dol融a5c融esやl車es軸,,胸　Wykonawce de一　曲
WOb「OCiep「叩nym(POtwie「dzonyzazgodnoS6zo「ygina†emprzezWykon叩Ce:

3)○§wiadczenie dostawcy potwierdzaj ce wfaSciwo§ci oferowanych pQjemnik6w na odpady

medyczne.

iV“1nformacjeosposobiepo「ozumiewaniasieZamawiajacegozWykonawcami:

Wkonawcamo之ezwrdei6siedoZamawiajacegozzapytaniemdot.t「eScizapytaniaofe巾owegomaiiem

naad「es二

t.wvsock@szDital-marCiniak.wr∞law.pl-n争jp6Zniejna3dnip「Zedupfywemterminuskfadaniaofert.

V"Miejsceiterminz書o之eniapropozycjicenowej:

P「OP°ZyqecenOWenale之yz†○之y6wterminie d°16.09.2019「.dogodz.10,OOd「og争ma=owana

adres:Sa画tal_珊arCi調iaka@町o〃O鵬e時日zdopiskiemwtytuiema=a-"orerta-PQjemnikina

Odpadymedyczne".

Zamawla」aCydopuszczamo之=wo§6z†°之eniaoferfwformiepaplerOWeJWSekretariaciedyrek画

Zamawiaja∞gOPOkOj19OOIpjetro-Administra匂awterminiewyznaczonymjakwyZ可

VI・Termin子wiazqniaofe噌:

WykonawcajeStZWiaZanySWQj争ofe巾ap「ZeZOkres30dniodterminusktadaniaoferL

VIl。Kryterium

P「zywybo「zeWykonawcyZamawfajacyb軸ziekie「OWalsi?najni之SZa,∞naOferty

拙漢雨画〇両噸匝e惰輯e樽やc珊醐町:
Zamawiaj争cyzamieScinast「onieintemetow〔申nformacj?O「OZStrZygnieciupostepowania,

調。D芸乾酪
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UmowaNr.../NTG/19IPoj_Odp

ZaWahawdniu,…………………….,……　r.WeWrociawiupomjedzy:

Dolno§iaskimSzpitalemSpecjalistycznymim.T,Ma「ciniaka-Cent「umMedycynyRatunkoweJ

Z/sul.Gen,AugustaEm‖aFieldorfa2,54J)49Wroc†aw

ZarejestrowanymwSadzjeRejonowymdlaW「0OtaWia-Fab「ycznejweWroctawiuVIWydzia†Gospoda「czyK「ajowegoRejest「u

S争dowegoKRSOOOOO40364,NiP899-22-28-560,REGONOO6320384,

kt6ryrep「ezentuje:

KatarzynaKapuscihska-Dy「ektor,

DQrctaTQpOInicka-G胎wnyKsi阜gOWy

ZWanymdalej"Zamawiajacym’’

kt6ry「eprezentuje:

-ZWanymdal鉦,Wykonawca"

§1.

PIZedmiott/mOvy

NiniejSZaumOWadotyczydostawypQJemnik6wztworzywasztucznegodog「omadzeniaodpad6wmedycznych,ZWanyChdaI匂

WyrObami,OkreSlonychszczeg6†owow zalaczniku n「1doumowy,SPOrZadzonym na podstawiez†oZonej PrZeZWykonawce

Oferty,dosiedzibyZamawiaj争cego,domjejscawskazanegop「zezZamawiajaceg0.

§2.

1Marunkidosfaw

l.ReaIizacja dostawwy「Ob6w,O kt6「ych mowaw§1umovvy,naStePOWa6bedzie na podstawiecz争stkowychzam6wieh

Sktadanychp「zezZamawIa」aCegOWilo;ciorazcenachjednostkowychzgodniezza†acznikiemn「1doumowy"

2.Zam6wionewfo「mie pisemnejvyroby,O kt6rych mowawust.1povIy之ej,WykonawcazobowIaZujesiedostarcza6do

SiedzibyZamawla」aCegO do mie」SCaWSkazanego p「zezZamawlaJapegO S「odkiem t「ansportu wewlasnym zakresieina

Wlasnykosztwte「minied03dni°d dnia°tIZymaniaodZamawla」aCegO ka之dorazowegozam6wienia na adrese-mai上

○○…………○○…………,…..Iubnan「faxu:…　　　　　.…Wykonawcy.

3.Je之e=dostawawyrob6wwypadawdniuwoinymodp「acylubwsobote,dostawanastapiWPIerWSZymdniu「oboczympo

vyznaczonymtermjnle.

4.Strony uz隔jE自Faksiub e-mail za obew重Zujapy dokume巾Zam5wienia wy丁Ob6w(Skan pedpisa耶∋gO dokume巾u

Zam6wjenia).

5.Wykonawca zobowiazany jest na swOj koszt zabezpieczy6kaZd争dostawe vvy「Ob6wi ponosi z tego tytu†u petna

OdpowiedziaInoS6a2domomentuodeb「aniawyrob6wprzezZamawiajaceg0.Wyk°naWCaOdpowiedziainyJeStZavyb6「

Srodkatranspo巾u,jakizawねSciwe(Odpowiednie)opakowaniewy「Ob6w.

6.Przekazaniewy「ob6wprzezWykonawc?ZamawiaJ争CemuWymagaka之dorazowegopotwierdzeniaodbioru=IoscIWyrOb6w

PrZeZWyZnaCZOnegOP「aC○WnikaZamawfaj争ceg0

7.Dostawawy「ob6wbezpotwie「dzeniazam6wienianapISmiep「zezZamawiejacegob?dziedokonananaryzykoWykonawcy

iniewi争之eZamawiaj争cegocodoprzyjeciawyrob6wizapJaty.

§3.

Zobowi脅ZanfaMlykonawcy

l.Wykonawca wykonu」e P「Zedmiot umowy wlasnymi sj†ami,Powierzenie wykonania czescj p「zedmiotu umowy

POdwykonawcom wymaga uprzednie」PiSemnq,POd rygorem niewa之no§ci,ZgOdy Zamawla」aCegO.Wykonawca ponosi

Pe†naodpowiedzialnoS6zadziatanialubzaniechaniapodwykonawc6w,kt6rymp°Wie「zylwykonaniep「zedmiotuumowy.

2.Wykonawca wykona p「zedmiot umowy zgodnie z obowazu」aCymi p「zepisami,nOrmamI P0lskimi zha「monizowanymi

ZnO「mamieuropejskimi.

3.WykonawcazobowIaZujesIePrZedlo之y6,nakaZdepisemneZadanieZamawiaJ CegO,Wterminiewyznaczonymw之adaniu,

d°kumentyd°PuSZCZ到るCed○○brotuistosowanianatereniePoIskiwy「obywykazanewzalacznikun「1doumowy.

4.Wyk°naWCaniebedziewnosilroszczehdoZamawlaJ争CegOWP「ZyPadkuog「aniczeniaprzezZamawlaJapegOPetn句iioSci

PrZedmiotuumowγ,ZZaStrZe之eniem,之eograniczenietegozakresuniemo之eprzekroczy630%wa巾°Sciumovybrutt0.

§4.

Ma月リnkizakupt/ZaS書epczego

l.Wprzypadku ap庇nieniaWytonawcywdestawiewyrobうwwewskazanymw§2ust2・umOⅥryte「「両軸e,Zamaw画廊ey

bedzie up「awniony do zrea=zowania zam6wienia uinnego dostawcy z uwzgl?dnieniem moZliwo§cizakupu wy「ob6w

「6wnowa之nych(tzw.nabyciezast写pcze).ZamawiajacypowiadomipisemnieWykonawceotakimzakupie,CO OZnaCZa6

b?dzieanuIowaniez†○之OnegOWCZe§nie」Zam6wjenia.

2,Wprzypadku dokonania nabyciazastepczego,Wykonawca zobowi争zanyjestzaplaci6na rzeczZamawiajapego kwot?

StanOWi争ca「6之nice pomiedzy cen争　wy「ob6w,kt6「争　Zamawiajacy zobowiazany jest zaplaci6　w zwiazku

Z nabyciem zastepczym,a CenaWγ「Ob6w,jakaZamawiajacyzaplacilbyWykonawcy,gdybyten dosta「czy†zam6wione
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WyrObywterminie.WykonawcazobowIaZanyjestdozap†atykwoty,Okt6「句mowawzdaniu poprzednim,Wterminiedo

21dnioddniawystawieniap章ZeZZama血的pegonotyobciaZenjowej,b手dapejjednoczeSniewezwaniemdozaptaty.

§5,

Skfadn耕iumovy

integ「aInaczesci争niniqSZe」umOvy」eStZat争cznikNrl-Fo「mularzasortymentowo-CenOWy.

§6.

Czasobowi?ZyWanねumovy

CzasobowIaZyWanianinlqSZeJumOWyuStaiasI?naOkresoddnia.,….r.dodnia…,.,「.

§7.

Wさ丑oS5umow

1.0g61nawartoS6umowywynos上……………….ZlbrL鵬O(Slownje二

ZZal争cznikiemn「1doumovy.

ZIotych),ZgOdnje

2.Wykonawcagwa「ant山estaleiniezmiennecenyprzezca†yczasobowiazywaniaumovy.

3.Stalo§6∞n,Okt6reJmOWaWuSt.2powyze」,niedotyczyobni之eniap「zezWykonawcecenwykazanychwza†acznikun「1do

umowγ,ZPrZyCZynnieujetychwumowie,PrZeZCatyCZaSObowiazywaniaumowy.

4.Wprzypadku zmiany ustawowej st酬府VA丁,Zmjana WγnagrOdze巾a o輔車go n師事SZ司umOW争,Wγnika両君ZeZmiany

StaWkiVA丁,naStePujezdniemw〔痔Ciaw2ycieaktup「awnegozmieniaj争cegot?StaWke.

§8.

RegulowanienaIe之noSci

l.Nale之noS6wskazanaw§7ust,1umovrybedzieregulowanaprzezZamawiajacegozgodniezzam6wieniamiok「e§Ionymi

W§　2　umowy,PrZelewem z konta bankowego Zamawiaj争cego na konto bankowe Wykonawcy nr

W te「minle45dn口iczac od dnia dosta「CZenia Zamawia」aCemu P「aWidtowo wystawione」

fakt即ywformiepapierow可Wprzypadkuwskazaniawtre§cifakfurynumerurachunkubankowegoinnegoni之Okre引onyw

Zdaniupoprzednim,Zamawi争j争cywzywaWykonawcedodop「OWadzeniajejzgodno細zUmow争iwstrzymujesiezza申at争

doczasudo「eczeniafaktu「yzawie「aJaCelP「aWidtowynume「「achunkubankowego-ZgOdnyzUmow争"

2.Wykonawcazadosta「czonevy「obywystawiZamawla」aCemufaktu「ewedlugcenjednostkowych,ZgOdniezzalcznikiemn「

1doum〇時.

3.Wprzypadkuwy「obudosta「CZOnegOna POdstawieZam6wienia,Wa「unkiemzaplatyjestnaleZyta「ealizaQjaZam6wienia"

Wykonawca nie moZe dostarczy6faktu「y Zamawiaj争cemu wczeSniej ni之Wdniu nale之ytego zrea=zowanla Zam6wienia.

Wprzypadku dostarczeniafaktury praed dniem nale之ytegozreaIizowaniaZam6wienja prz幼muje sie,おfakt冊aZOSta†a

dostarczonawdniunale之ytegoz「ealizowaniaZam6wienia.

4.Nawszystkichfakturachdotycz争cychnin-eJSZegOPOStePOWaniaWykonawcazobow-争Zu」eSieumie§ci6wwidocznyspos6b

numer njnjejszej umowy o「az numer zam6wienia(Zam6wieh)Zamawiaj争ceg〇・Faktu「a w fo「mie papierowej zostanie

dostarczonaZamawlaj尋CemuWraZZdostaw争zam6wionychwyrob6w.

5.ZaptatanaIe之n°§cizostaniedokonananapodstawieprawidlowowystawionejfaktury,ZgOdniezpostanowieniamiust・4

POWyZel"

§9.

Zakazydofycz∂CetWkonawcy

l.Wykonawca nie mo之e dokona ce守iwierzyteinoSci bez uprzednieji pisemnej,POd rygorem niewaZnoSci,ZgOdy

Zamawfaj争cego,ani「eguIowa6wierzytelno§ciwd「Odzekompensaty.

2.Wykonawca zobowi争zuje sie do niezawie「ania um6w po「eczeh jakigwarancjiz podmiotamitrzecimidotyczacych

zobowi争zanwynikaj争cychzniniejsze」umOWy,anlvyra之a6zgodynaprzyst争pIeniedodlugu.

§10.

舶ルn招gw轡帽n匂iir勘所mi

l.WykonawcaudzielaZamawlaJ争CemugWa「anq。「ekqiminaprzedmjotumowy"

2.WykonawcaudzielaZamawIa」aCemugWa「anqiirekojminaokreswaZnoScIWy「Ob6w,jednaknjekr6tszyniZ12miesleCy°d

dniadokonaniaodbioruprzezZamawiaJapegO・

3.W「amachodpowiedzialnoSciztytu†ugwa「anQ申「?kqimiWykonawcawymieniwad=wγWyr6bnawoInyodwadlubdokona

jeg°naP「avy,Je之e=wadyteuJaWni争sl?WCi争gute「mi町Okt6rymmowawust.2・Wykonawcazobowi亀zany」eStdostarczy6

wyr6bw01nyodwadlubdokonacJegOnaPraWy=iezwlocznie-niepoznlejjednakni之WClagu3dnioddnIaZg†oszeniaprzez

Zamawiaj争cegozapomocae-ma=a(Skanpodpisanegodekumentu)lubfaksu.

4,Wykonaniezobowiazahztytu山gwa「an句ii「ekojminaie之ydoprzedmiotuumovy.

5.Ninie」SZaumOWaStanOWidokumentgwa「ancy」nyWrOZumienjuprzep-S6wKodeksucywlineg○○

6.D○○dpowiedziainoSciWykonawcyztytufurekqjmistosujesieprzepisyKodeksucyw冊eg〇・

2z4



§11○

○sotyo軍内O間物ezare∂施す巧手umoWypOSrD所eね肋aⅥ7f　弔ego

l.0sobaodpowiedzialnaza「ealizaqeumowypost「OnieZamawla」aCegO:Kie「ownikSekqiiGospodarczejtel"713064439・

2.Osobaodpowiedzialnazanadz6「nadrealiza中るumowypostronieZamawiaj争cego:Dy「ektor tel.713064420,

§12.

Zmianapos飴nowfe高umovy

l.WszeIkiezmiany umowγWγmag到aZaChowania fo「my pISemnegO aneksu,POdpisanego p「zez obie strony pod rygorem

2.Stronyzast「Zega」aSObiep「awodowp「OWadzeniazmianwumowiewwypadkachok「e§lonychponiZ辞

1)zmianadanychZamawiajapegoIubWykonawcy(nazwy,Siedziby,nreWidencyjnegoNiP,REGON,formyp「awn〔申td.);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktowychzawartychw§2ust.2umowy.

3.Dopuszcza siezmiane umowywzak「esie p「zedmiotovrym,tOjestzast争pienievy「Obu obj?tegO umOWaOdpowiednikiem

WP「ZyPadku:

1)zakohczeniaprodukcj=ubwycofaniaz「ynkup「oduktuo暁tegoumow早;

2)wycofaniastaregoiwp「owadzenienowegovyrobustanowi争cegoprzedmiotumowy;

3)wygachi写ciaSwiadectwa「句est「aQjiproduktubed争cegop「zedmiotemumowy,

4,Zmiana,Okt6「e」mOWaWuSt.3powγ之ej,bedziedopuszczaina podwa「unkiem,之eodpowiednikwy「obu:bedziespe師a†

WSZyStkie wymagania Zamawiaj争ceg○○k「e§ione w Zapytaniu ofe巾owym,nie bedzie mia†ni之SZyCh pa「amet「6w od

ZaOferowanychprzezWykonawcewofercieorazbedzieznajdowalzastosowaniec○najmniejwtychsamychwskazaniach

COVvy「6bstanowiaCyPrZedmiotumowyIP「ZyCenieniewγZsze」ni之CenaWy「ObustanowlaCegOPrZedmiotumowy,

5.Zmiany,Okt6rychmowapoWγ之e」,mOganadtodotyczycsposobukonfekcjonowaniawy「obu.

6,Wp「zypadkuniewyko「zystaniailoSciWy「Ob6wwskazanychwzaiacznjkun「1doumowy,Zamawla」aCymO之ep「zedluZy6

CZaSObowi争zywaniaumowy,Okt6「γmmOWaW§6,niewiecejjednakni之O6miesjecy.

7.W p「zypadku zmian stawek podatku VA丁,Zmiany wysoko§ci minimalnego wynag「Odzenia za p「ace,Zmiany zasad

iwysokoScistawkisk†adki na ubezpieczenia spotecznelub zd「owotne w p「zypadku,gdy maj争one wptyw na koszty

Wykonania p「zedmiotu umow,St「Ony uStaiap mo之=wo§6wprowadzenia tych zmian na podstawie obowi争ZuJ争CyCh

PrZePIS6wp「awnychwtymzakresie.Cie之a「udowodnieniazmianywynagrodzeniaowskazanepowy之e」P「ZyPadkispoczywa

na Wykonawcy.W sytuaQjiopisan句W Zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierowa6do Zamawiajacego pisemny

Wniosekwrazzuzasadnieniem orazszczeg61owymwyiiczeniemwplywuzmianynaponoszoneprzezWykonawce koszty

Wykonaniaprzedmiotuumowy.

§13.

Ods向pienieodumovy

l.Zamawla〇年CymO之eodstapi60dumowy,」e之eli:

1)WykonawcaniedotlZymujetermin6wok「e§lonychwniniejszejumowie;

2)Wykonawcawγkonujep「zedmio宣umowywsposdbniezgodnyzリmOWalubno「mamiiwarunkamip「awemokreSIonymi;

3)WykonawcaniewykonujewustaIonymte「minjezobowi争zahok「e引onychw§10umowy;

4)WykonawcadostarczaZamawi∈嶋CemuP「Zedmiotumowy,kt6「egopa「ametrytechniczneijakoSciowenieodpowiadaja

OPiSOWIP○○emnik6wokre§lonychszczeg610WOWZatacznikun「1;

5)w「aziezaistnieniaistotnejzmianyok01iczno紬POWOduj争cej,之ewykonanieumowynieie之ywinte「esiepubiicznym,

CZegOniemo之nabyloprzewidzie6wchwi=zawa「ciaumowy,看ubdalszewykonywanieumowymoZezagrozi6istotnemu

inte「esowibezpleCZehstwapahstwaIubbezpIeCZehstwupublicznemu-WtakimprzypadkuWykonawcamo之eza之ada6

OdZamawiaj争cegowy†争czniewynagrodzenianaleZnegoztytufuz「ealizowanejju之CZe§ciumowy.

2.Wsytua郎,Wkt6「ejZamawiaj争cydowiedzia†sieookoIiczno§ciachuzasadni争j弓cychodst争pienie°dumowy,WSkazanych

W uSt.1povIγ句,ZamawiaJ争CyWeZWie Wykonawce do zaprzestania na「uszeh,WyZnaCZaJ争C mu PrZy tym termin do

usunl?Ciana「uSZeh.

3.Pobezskutecznymup†ywiewyznaczonegoterminu,Okt6rymmowawust"2powγ之ej,Zamawiaj争cyb写dzieup「awnionyd0

OdstapIeniaod umowywte「minie40dnioddnia,Wkt6rymZamawlaJaCydowiedzia事sie○○ko=cznoSciachwskazanych

W uSt,1powyZq,uZaSadnfaj争cych odstapienie.OSwiadczenie o odst争pieniu sporzadzonezostaniewfo「mie piSemnej

jdostarczoneniezwlocznieWykonawcy.

§1亀

Kary〃mOWne

l.WykonawcazaptaciZamawiaj争cemunastepujaceka「yumowne:

1)wwysoko§ciO,5%wa[oScibruttoniez「eaiizowanejwte「miniedostawyvIry「Ob6wzaka之dydzjehop6Znieniawdostawie,

/詰蒜器器楽請書請書諾豊富霊器器器岩盤u
ZObpwi争zahwγnikajapychzodpowiedzialnoSciztytu†ugwa「anQj=rekqimi;



3)wwysoko§ciO,1%wartoScibruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,Zaka之dydziehop6Znieniawwykonaniu

ZObowi争zah vvynika屯cychz§3ust,3umony,P°CZ争WSZy‾Od dnia nastep可apegopo‾uPfywie‾terminu dowykonania

ZObowiaZaniadodniawykonaniazobowl争Zania;

4)wwysokoSc=O%niezrealizowanejwa直oScib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust,1umowy,je之e=Zamawiajacyodstapi

°dumovyzp「zyczynle之acychpost「onieWykonawcy;

5)wwysokoSc=O%warto§cib「uttoumowy,WSkazan句W§7ust.1umovvy,je之eliWykonawcana「uszyzapisy§9umowy,

2.Je之eliszkoda p「zeWγ之SZaWySOkoS6ka「y umownej,Zamawia」争Cemu PrZyS†uguje p「awo do dochodzenia odWykonawcy

Odszkodowaniaprzewy之SZaj今cegowysokoS6na=czonejkaryumownej.

3.Wykonawcavy「aZazgodenapotr争caniekarumowrrychzprzys‡ug再争cegomuwynagT.Odze面a.

4.Brakszkodyniewyi争czaup「awnieniaZamawl到争CegOdonaiiczeniaka「yumownq.

§15○

○Swねdczeniedofycz∂CeZObowiazanfadozachowanfaw書初emnicyinfomaQ/io旬nkq/OnOWaniuDo伽oSlaskiego

S坤iねねSpeq/a庵fycznego;m.LMarciniaka-Cenf間mMedycynyRa書unkowqj

l.WykonawcaoSwiadcza,之ezobowl争ZuJeSiedozachowaniawtajemnICyInieu」aWnjaniaosobomt「zecim,WCZaSietrwania

umowy oraz po」ej rOZWiaZaniu,WSZelkichinformaqiZWIaZanyCh ze Swiadczeniem p「zedmiotu umowy na podstawie

niniejsz句umowyorazpozyskanychtad「ogainforma郎Ofunk匂°nOWaniuDolno的SkiegoSzpitala臆SpeQja=stycznegoim.T.

Ma「Ciniaka-Cent「um Medycyny Ratunkowe」,StanOWI争CyChtajemnICe P「Zedsi?bio「stwawr°Zumienju ustavyzdnia16

kwietnia1993r.ozwaiczaniunieuczciw匂konku「enQji(t.j∴Dz.∪.z2018r.poz.419zp6之n.zm.).

2.Wykonawcazobowiazujesie「6wnie之doprzestrzeganiap「zepis6wustavvyzdnia29sie「pnia1997r〇〇〇Chroniedanych

OSObowych(t,j,:Dz,∪,Z2016r,,POZ.922),

3,JednoczeSnieWykonawcao§wiadcza,之eznanajestmuodpowiedzialnoS6kamawynikaj争cazww.ustaw.

§16.

Kwest/espome

Spo「ymogacewynika6wzwi争zkuz realizaq争umovystronyzobowi争ZuJ争Sie「OZStIZygaCPOiub°Wnie na d「odze negoqaql.

W「aziebrakupo「ozumienia,可.wsytua画,gdywte「minie30dnioddniapodjecianegoQja匂ist「onynieosiagndyporozumienia

-SPO「y「OZStiZygaIb写dzies司dwね§ciwydIamiejscasiedzibyZamawiaj争cego,

§17.

hneposねnowieniat/mOvy

Wsprawachnieuregu!owanychniniqSZaumOWaZaStOSOWaniema」aP「ZePISyuStavyP「awozam6wiehpu輔CZnyCh,Kodeksu

CyWiineg0O「aZinnepowszechnieobowiaZu」争CeP「ZePISyP「aWamaJ争CeZWiaZekzprzedmiotemumowy.

§18。

Posねnowieniako高cowe

Umowaspo「zadzonazostataw2jednobrzmi争CyChegzemplarzachpojednymegzempla「zudIaWykonawcyiZamawiaJ争Ceg0.

ZamawlaJaCy Wykonawca
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