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ZAPROSZENIEDOSK|ADANiAOFERT

nadostaweworeczk6wdotransportumaterialubiologicznegoprzyvykorzystaniusystemu

POCZtyPneumatyCZnejfimySumetzberger
dlaDolnoSl皐skiegoSzpitalaSpecjalistycznegoim.T,Marciniaka-CentrumMedycyny

Ratunkowej

Postepowanieniepodlega ustawiezdnia29stycznia2004r・Prawoz干m6wiehpublicznych(申Dz.U"Z2018「・POZ"1986'

2215z2019「・POZ.53).-WartOS6zam6wienianieprzekraczawy「a之OneiWZtotyChkw°ty30.000euro(art.4pkt8ustawy).

Zamawiaiacv:　Doino的Ski Szpitai Spe匂alistycznyim・T.Ma「ciniaka　葛　Centrum Medycyny

Ratunkowq,ui.Gen.Augusta Emila Fieidorfa　2,54-049　W「ocfaw,KRS OOOOO40364,

NIP899-22-28-560,REGONOO6320384.

1○○pisprzedmiotuzam6wienia,

CPV19520000-7Produktyztworzywsztucznych

Przedmiotem zam6wienia s争　dostawy woreczk6w do transpor[u materiafu bioiog-CZnegO PrZy

Wykorzystaniusystemupocztypneumatyczn可firmySumetzberge「.

Cha「akterystykaworeczk6wdotransportumateria山bioIogicznegoprzywykorzystaniusystemu

POCZtyPneumatyCZnejfirmySumetzberger:

1"Woreczkijedno「azowegou之ytku,Wykonanezfoliipo=etyienowej,

2・Przest「zehwo「eczkanapr6bkibiologlCZneZamykana,WOdoszczelnaowymiarach minimaina

SZerOkoS6160mm(max.200mm)xminimalnawysokoS6260mm(max.300mm),

Zamawiaj争cywymagaabydowo「eczk6wmie§ctrysie:

-Pqjemnikinamoczikatod30ml(8x3cm)do120mi(7x6cm),

一Pr6b6wkiod2mi(8xl,5cm)d010ml(11xl,6cm)

-P「6b6wkiMiCROGARD4,5xl,5cm,

-WymaZ6wkitransportoweAMIES17,5xIcm

3.0ddzielnakieszehnadokumenty(tzw."kangur")zprzoduworeczka.

4.NaprzednjejstronjeworeczkavymaganaoznakowanieBjohazard.

5"Workiwinnyby6tatwewobs山dze,ZamkniecIeSZCZeineitrvate,OtWie「anjeworkewpoprzez

rozerwanjebezkonieczno§ciu之yciano之yczek.

6"Workiwjnnyby6dostosowanedop○○emnik6w160/6"isamovvyfadowczychAPA160之ywanych

PrZeZSzpitalwsystemiepoczty pneumatycznejfirmySumetzbe「ge「.

7・Ofe「owanewo「eczkidot「ansp〇両materiafubioiogicznegowimyspeinia6wymaganiaDobrej

PraktykiSzpitalnejPocztyPneumatycznej,

2,Mieisceiterminz事oZeniaofertvcenowei,

orerfe Wykonawcy naIeZy ztoZy6na FormuIarzu ofertv-Zalacznik nrl w「az formularzem

CenOWymZalacznikn「2.

Dostawyodbywa6siebed争nawa田nkachzawarfychwProiekcieumowv-Zal争czniknr3.

Ofe巾e cenowa w「az z zatacznikaminaleZy przesfa6w wersjielektronicznej(POdpisane skany

dokument6w)naad「esemai!二S神自制_聞a鴫繭aka@pro,⑱鵬e七時8wterminiedodnia201ipca2O19r,

dogodz.10‥00-Zdopiskiemwtytuieemaila:"Dostawawork6wdopocztypneumatycznej"

Ofertyzto之OnePOWyZnaCZOnymteminienle bedarozpatrywane.

1・Przywybo「zeDostawcyZamawiajacybedziekie「owa†sienajniZsz宇cenaOferty

2.Ofe「entzwi争zanybedzieoferfaprzezok「es30dniodupt wutermlnuSkfadaniaoferf.

4,1nformacieowvborzenaikorzvstnieiszeiofertvcenowei

Zamawla」争CyZamieScinastronieinte「netowejinfo「maq?OWybo「zenajkorzystnie」SZejoferfy,

5,Wvkazdokument6wwvmaaanvchodOferent6w:

1)Wype†niony,.POdpisarlyiopiecz?tOWanyd「uk,・OFERTA'’

2)AktualnywpIS wlaSciWegO「ejest「u,uP「aWniajacegoWykonawcedowystepowaniawob「ocie

P「aWnym.

3)○§wiadczenie Wykonawey,POtWie「dzajace,dopuszczenie stosowania woreczk6w

Wjednostkachs山Zbyzd「OWla,P「ZyWyko「ZyStanluPOCZtyPneumatyCZnejfi「mySumetzberge「.

4)Dokumentzawjeraj争cyopischa「akte「ystykioferowanychwo「eczk6w

笠∽Cま二妙
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ZaIaczniknrl

……………………dnia.…….……….……

FORMULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Nazwa:

Numerte獲e宣t)nu:

NumerFaxu:…………..…………….Adrespocztyelektronicznej:…..….…….…‥

NumerNIP

Ba皿ki皿umerkonta

NumerREGON.……….….……………….…….

OsobadokontaktuzZamawl雀J雀Cym,nrtelefonu:

OFERTA

Nawi脅Zl弼C do og士oszenia z dnia O8.07.2019r.na dostawe woreczk6w do transportu materiafu

bioIoglCZnegOPrZyWykorzystaniusystemupocztypneumatyczn匂fimySunetzberger

SkIadam/ynastepuJaC雀Oferte:

Cenazadostawecalostizam6wieniaszczeg6towoopISangWZal雀cznikunrlZaproszenia

netto∴…………………‥PLNwtymVAT..…….%………………………PLN

brutto∴……………………‥PLN

JednoczeinieoSwiadczam/y,Ze:

a)wyraZamyzgodenap士atno鐙zafakturewteminie60dni,

b)zam6wienie zrealizujemy zgodnie z potrzebami Zamawiai包cego w okresie wyznaczonym przez

Zamawl劉apegO,

C)akcep巾emy prqjekt umowyizobowiazujemy sie,W PrZyPadku wyboru naszQj oferty do zawarciawe

WSkazanymprzezZamawl明CegOtemlnle,

d)uwaねmysi写ZaZWi評anychnini匂sz脅Ofc垂przezokres30dnioduplywuteminuskladaniaofert,

e)usfugebedac脅przedmiotemzam6wieniawykonamywiasnymisifami,

f)ofe巾e niniQjsz年skladanyna……...koIQjno ponumerowanych stronach awszystkie zaねCZnikistanowia

integralnacz挙6oferty,

g)podgroZb脅odpowiedzialnostikam9j wszystkiezaねCZOnedoofchydokumentyopisl療Stanfaktycznyi

PraWnyaktualnynadzie丘otwarciaofert(art.297ustawykodekskamyzdnia6czerwca1997r./Dz.U.nr88,

POZ.553zezmianami/.

Zal雀cznikamidonini匂sz9jofertysa:

1)Fomularzofertowy-Zalapzniknrlofe妊y

2)WycingzrQjestrudzialalnoScigospodarczQjlubKRS.



UmowaNr………./NTGI19AVOR DOSTAWA-WZ6rumowy

ZaWartaWdniu　○○.….,………,.○○……○○….「.WeW「octawiupomiedzy:

Dolno§l皐skimSzpitalemSpecjaIistycznymim.T.Ma「ciniaka-Cent「umMedycynyRatunkowej

uI,Gen.AugustaEmilaFieidorfa2,54-049Wroclaw

Zare」eSt「OWanymWS早dzieRejonowymdlaWrocfawia-FabrycznejweW「odawiuVIWydziatGospoda「CZyKrajowegoRejestru

SadowegoKRSOOOOO40364,NiP899-22-28-560,REGONOO632O384,

kt6ry「eprezentuje:

1)KatarzynaKapuScihska-Z-CaDyrekto「ads.Ekonomiczn○○Eksploatacyjnych

2)DorotaTopoinicka-Gt6wnyKsiegowy
-ZWanymdalej"ZamawIa」aCym’’

a

kt6「y「ep「ezentuje:

ZWanymdaIej,,Wykonawca"

§1.

P度edh]iotumovy

Niniejsza umowa dotyczydostawyworeczk6wdotranspo巾u p「6bek bioIogicznychwsystemie poczty pneumatycznej,

ZWanyChdale」Wy「Obami,Okre引onychszczeg6towow za†争cznikunrldoumowy,SPOrZadzonymnapodstawiezfoZoneJP「ZeZ

Wykonawceoferty,dosiedzibyZamawia」争CegO,domlqSCaWSkazanegop「zezZamawiaJaCeg0.

§2,

W向runkidosねw

l.Rea=zacja dostawvy「ob6w,O kt6「ych mowa w§2umowy,naSt?POWa6bedzie na podstawie czastkowych zam6wieh

SktadanychprzezZamawia」争CegOWiIo§cio「azcenachjednostkowychzgodniezza†acznikiemnrldoumowy"

2,Zam6wionewfo「mie piSemneJWyrOby,O kt6rych mowaw ust.1powyzej,WykonawcazobowI争Zu」e Si?dosta「cza6do

SiedzibyZamawia」aCegOdo mIqScaWSkazanego p「zezZamawla」aCegO§rodkiemtransportuwewlasnymzakresieina

W†asnykosztwte「miniedo7dni oddniaotrzymaniaodZamawIajaCegOka之do「azowegozam6wienianaad「ese-mail:

Wykonawcy

3,Je之eIidostawawy「ob6wwypadawdniuwoinymodp「acyiubwsobote,dostawanast争piwpIerWSZymdniuroboczympo

WyZnaCZOnymte「minie.

4.St「onyuznaj争e-mai看zaobowiazujacydokumentzam6wieniawy「ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia).

5.Wykonawca zobowi争zany jest na sw6j koszt zabezpieczy6kaZd争dostaw?Wy「Ob6wi ponosiz tego tytutu petn争

Odpowiedzialno§6a之domomentuodeb「aniavyrob6wp「zezZamaw-a」aCeg〇・Wykonawcaodpowiedziainy」eStZaVvyb6「

§「odkatransportu,jakizawlaSciwe(Odpowiednie)opakowaniewy「Ob6w.

6"　P「zekazaniewy「ob6wp「zezWykonawc?Zamaw-aJaCemuWymagaka之dorazowegopotwierdzeniaodbioru同oScIWy「Ob6w

P「ZeZWyZnaCZOneg°PraC○WnikaZamawla」争Ceg0

7,Dostawawyrob6wbezpotwierdzeniazam6wienianapISmiep「ZeZZamawia」争CegObedziedokonananaryzykoWykonawcy

iniewIa之eZamawia」aCegOCOdoprzy脂CIavy「Ob6wizaptaty.

§3■

ZobowiazaniaWykonawcy

l.Wykonawca wykonu」e P「Zedmiot umowy wtasnymi sitam主　Powie「zenie vykonania cz写sci przedmiotu umowy

POdwykonawcom vymaga uprzedniq pisemneJ,POd rygo「em niewaZno§ci,ZgOdyZamaw-到るCeg〇・Wykonawca ponosi

Pe†naodpowiedzialnoS6zadzia†anialubzaniechaniapodwykonawc6w,kt6「ympowie「zy†wykonaniep「zedmiotuumowy"

2.Wykonawca wykona p「zedmiot umovy zgodnie z obowI争Zu」aCymip「ZePISa面normami POIskimizharmonizowanymi

ZnO「mamieuropejskimi.

3.Wykonawcazobowiazu」eSleP-Zed†○之yc,naka之depISemne之争danieZamaw-a」aCegO,Wte「miniewyznaczonymw之adaniu,

dokumenty dopuszcza」aCe do obrotuistosowania na te「enie P0lskiwy「obywykazane wza十aczniku=rl do umowy

W「OZumieniup「zepis6wustavyzdnia20maja201Or・OWy「Obachmedycznych(t.j:Dz.∪・Z2019「・,POZ.175zp6Zn・Zm.)"

4.Wykonawcaniebedziewnosit「oszczehdoZamaw-a」争CegOWPrZyPadkuog「aniczeniaprzezZamaw-a」aCegOPe†nejIioSci

PrZedmiotuumowy.

§4.

Mamnkizakupuzasf?pCZegO

l.Wp「zypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewy「ob6wwewskazanymw§2ust2.umowyterminie,Zamawiaj争cy

bedzie up「awniony do z「eaiizowania zam6wienia uimego dostawcy z uwzglednieniem moZliwoScizakupu vyrob6w

「6wnowa之nych(tzw.nabyciezastepcze),ZamawiajacypowiadomipisemnieWykonawceotakimzakupie,C○0ZnaCZa6

bedzieanuIowaniezto之OnegOWCZeSniqZam6wienia"
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2.W p「zypadku dokonania nabycia zastepczego,Wykonawca zobowIaZany」eStZaP†aci6na rzecz ZamawiaJapegO kwote

StanOWiac争「6之nice pomiedzy cen争　wy「ob6w,kt6「a Zamawiaj争cy zobowi争zany jest zaptaci6　w zwiazku

Z nabyciem zastepczym,a Cen争WγrOb6w,jak争Zamawiaj争cy zapねcitbyWykonawcy,gdybyten dostarczytzam6wione

Wy「Obywte「minie,Wykonawcazobowi争zanyjestdoza可atykwoty,Okt6「ejmowawzdaniupoprzednim,Wte「miniedo21

dnioddniavystawieniaprzezZamawiaj争cegonotyobci争之eniowej,bed争cejjednocze§niewezwaniemdozap†aty.

§5.

Skねdnikiumovy

lnteg「ain争czescIan面qszeIumOWy」eStZat争CZniknrl-Formularzasortymentow°-CenOWy

§6,

Czasobowiapywaniaumowy

CzasobowiazywanianinlqSZejumowyustaiasIenaOk「esoddnia……「.dodnia……「.

§7.

WさrfoS6t/mOWy

l.Og6ina wartoS6　umowy wynosi　…………………Z†b「utto(S書ownie:

ZZaIacznikiemn「1doumowy.

2.Wykonawcagwa「antujesta†einiezmiemecenyprzezcalyczasobowi争zywaniaumowy

Z†otych),ZgOdnie

3.Sta†oS6cen,Okt6reJmOWaWuSt.2powyze」,niedotyczyobni之eniaprzezWykonawcecenwykazanychwza†争cznikunrldo

umowy,ZP「ZyCZynnieujetychwumowie,PrZeZCa†yczasobowi争zywaniaumowy.

4,Wp「zypadku zmiany ustawowe」StaWkiVA丁,Zmiana wynagrodzenia obj手tego niniqSZa umOWa,Wynikaj争ca ze zmiany

StaWkiVA丁,naStePujezdniemwejSciawZycieaktup「awnegozmieniajacegotestawke.

§8,

ReguIowaniemle之noSci

l.NaIe之noS(;wskazanaw§9ust.1um°Wyb?dzie「eguiowanap「zezZamawiajacegozgodniezzam6wieniamiok「estonymi

W§2ust.1umowy,P「ZeiewemzkontabankowegoZamawiaj争cegonakontobankoweWykonawcyn「‥

W terminie60dni,iiczac od dnia dosta「czenia ZamawIa」争Cemu PraWidlow°WyStaWionej faktury w fo「mie papie「OWe」・

W przypadku wskazania w t「eScifaktury nume「u rachunku bankowegoimego ni之Ok「e引ony w zdaniu poprzednim,

Zamawiaj争cywzywaWykonawcedodop「owadzeniajejzgodno§cizUmow争iwstrzymujesiezzapfat争doczasudoreczenia

faktu「yzawie「a」争Ce」P「aWidiowynumer「achunkubankoweg○○ZgOdnyzUmowa.

2,Vvykonawcazadosta「czonewyrobywystawiZamawla」争Cemufakturewedtugcenjednostkowych,ZgOdniezza†acznikiemn「

1doumo甲.

3.Wprzypadku wyrobu dosta「czonego na podstawieZam6wienia,Wa「unkiem zaptaty」eStnaieZyta reaiizaQja Zam6wienia・

Wykonawca nie mo之e dostarczy6faktury Zamawiajacemu wczeSniej ni之Wdniu naie之ytego zreaiizowania Zam6wienia.

Wp「zypadku dostarczenia faktury przed dniem nale之ytego z「ealizowania Zam6wienia przyjmuje sie,之e faktu「a zostala

dostarczonawdniunaie2ytegozreaiizowaniaZam6wienia,

4.Nawszystkichfakturachdotycz争cychniniejszegopostepowaniaWykonawcazobowiazujesieumieSci6wwidocznyspos6b

numer niniejszej umowy o「az nume「Zam6wienia(Zam6wieh)Zamawiajaceg〇・Faktu「a w formacie ust「uktu「yzowanym

ZOStanie dostarczona Zamawiajacemu za poS「ednictwem platfo「my elekt「onicznego faktu「owania na」P6Znle」W dniu

dostarczeniazam6wionychvy「ob6w,Faktu「awformiepapie「OWejzostaniedostarczonaZamawiaj争cemuw「azzdostaw争

Zam6wionychwy「ob6w.

5.Zaplata naieZno§cizostanie dokonana na podstawie prawidtowovystawionej faktu「y,ZgOdniez postanowieniamiust.4

pOWγZ剣・

§9,

Zakazydofycz∂Cevykonawcy

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

Zamawiaj争cego,ani「eguiowa6wierzytelnoSciwd「odzekompensaty.

2.Wykonawca zobowi争zuJe Sie do niezawierania um6w po「eczeh jakigwaranqlZ POdmiotamitrzecimidotycz争cych

ZObowI争Zahwynikaj争cychzniniqSZe」umOWy,anlWy「a之a6zgodynaprzystapieniedod山gu・

§10.

W州nkigwa帽nq/iirekQ/mi

「.Wykonawca udziela ZamawiaJaCemu gWa「anqli「ekqimi na p「zedmiot umowy.Wykonawca udzieia Zamawla」aCemu

gwa「anqi na Ok「es waZno;ci wy「ob6w,jednak nie k「6tszy ni之12　miesleCy Od dnia dokonania odbio「u przez

Zamawla」aCeg0.

2, W「amachodpowiedziaInoSciztytu†ugwaranQj=rekojmi,WykonawcawymieniwadiiwγWγ「6bnawolnyodwadlubdokona

」egOnaPraWy,」e之eiiwadyteu」aWni争SleWCiaguterminu,Okt6「ymmowawust"1powy之ej・Wykonawcaz°bowI争Zany」eSt

dostarczycwyr6bwoInyodwadIubdokonac」egOnaPraWyniezwlocznie-niepoznlejjednakniZwci争gu5dni oddnia

Zg†oszeniap「zezZamawiaj争cegozapomoc争e-maiia(Skanpodpisanegodokumentu)・

囲
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3"　Wykonaniezobowiazahztytu山gwaranQjii「ekqjminale之ydop「zedmiotuumowy.

4.NiniqszaumowastanowidokumentgwarancyJnyW「OZumieniuprzepiS6wKodeksucywiIneg○○

5.D0Odpowiedziaino§ciWykonawcyztytu†u「?kojmistosujesieprzepisyKodeksucywiinego,

§11,

OsobyoくわOwiedziaInezarealizaqeumovypostronieZamaM〃a昭Ceg0

1,OsobaodpowiedziaInaza「eaIizaQjeumowypost「OnieZamawiaj争cego:Kie「ownikSekQjiteI,713064439.

2,OsobaodpowiedziaInazanadz6「nadreaIizaq争umovrypostronjeZamawIa」争CegO:DyrektorteI.713064420,

§12,

Zmfanaposfanowiehumovy

l.Wszelkiezmiany umowyvvymaga」aZaChowaniafo「my piSemnegO aneksu,POdpisanego przezobie strony pod rygo「em

2.Stronyzastrzega」争SObieprawodowprowadzeniazmianwumowiewwypadkachok「e引onychponize」:

1)zmianadanychZamawiaj争cegolubWykonawcy(nazwy,Siedziby,n「eWidencyjnegoNIP,REGON,formyp「awnejitd,);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktowychzawartychw§2ust.2umowyo「azdanychzawartychw§3ust.1umovy,

3.Dopuszcza sI写Zmiane umowywzakresie przedmiotowym,tO」eStZaSt争P看eniewy「obu objetego umowaodpowiednikiem

WPrZyPadku:

1)zaprzestaniavytwa「zaniaprzezproducentawyrobustanowi争cegop「zedmiotumovy;

2)wycofaniastaregoiwp「owadzenienowegowy「obustanowi争ceg°PrZedmiotumow;

3)wygaSnieciaSwiadectwarejest「a匂i.

4,Zmiana,Okt6「q mowawust.3powyzej,bedziedopuszczalna podwarunkiem,之eodpowiednikvyrobu:b?dziespe柚at

WSZyStkiewymaganiaZapytaniaofertowego,niebedziemia†niZszychpa「amet「6wodzaoferowanychprzezWykonawc?W

Ofe「cie oraz b手dzie znajdowalzastosowanie c○najmnle」WtyCh samych wskazaniach c○wy「6b stanowIaCy PrZedmiot

umowylPrZyCenieniewyzsze」ni之Cenavy「ObustanowIaCegOP「Zedmiotumowy.

5・Zmiany,Okt6rychmowapowy之eJ,mOganadtodotyczycsposobukonfekQjonowaniavyrobu.

6・WprzypadkuniewykorzystaniaiioscIWy「Ob6wwskazanychwza†acznikunrldoumovvy,Zamawla」争CymOZeprzed山Zy6

CZaSObowiazywaniaumowy,Okt6「ymmowaw§6umovy,niewiecejjednakni之012miesiecy.

7.W przypadku zmian stawek podatku VA丁,Zmiany wysokoSci minimainego wynag「odzenia za p「ace,Zmiany zasad

ivysokoScistawkiskfadkina ubezpieczenia spoteczneIub zdrowotne w p「zypadku,gdy maj争one wp†yw na koszty

Wykonania przedmiotu umowy,St「Ony uStafaj争mo之IiwoS6wprowadzenia tych zmian na podstawie obowlaZu」争CyCh

P「ZePIS6w p「awnych w tym zak「esie"　Cie之a「udowodnienia zmiany wynag「°dzenia o wskazane povyzq p「zypadki

SPOCZyWa na Wykonawcy.Wsytua匂iopisanej wzdaniu pieMszym Wykonawca winien skie「owa6do Zamawjajapego

Pisemnywniosekwrazzuzasadnieniemo「azszczeg6towymwyliczeniemwptywuzmianynaponoszonep「zezWykonawc?

kosztywykonaniaprzedmiotuumowy.

§13.

Ods向pienieodumovy

l.ZamawIaj争CymOZeodst争pi60dumowy,」e之e看i:

1)Wykonawcaniedot「zymujetermin6wokre§lonychwniniejszejumowie;

2)Wykonawcawykonujeprzedmiotumowywspos6bniezgodnyzumowaiubno「mam=wa「unkamip「awemok「e§lonymi;

3)Wykonawcaniewykonujewustalonymte「miniezobowi争zahokreSIonychw§10umovy;

4)Wykonawcad°Sta「CZaZamawi句acemup「Zedmiotumowγ,kt6「egopa「amet「ytechniczneijako§ciowenieodpowiadaj争

WymaganiomZamawiaj争ceg0Ok「eSionymwZapytaniuofe巾OWym.

5)w「aziezaistnieniaistotnejzmianyok0=czno§cipowoduj争cej,之ewykonanie umowynieIe之ywinteresie pubiicznym,

CZegOniemo之nabyiop「zewidzie6wchw掴zawarciaumowy,Iubdaiszewykonywanieumowymo之ezag「OZi6istotnemu

inte「esowibezpieCZehstwapahstwalubbezpIeCZehstwupubIicznemu-Wtakimp「zypadkuWykonawcamo之ezaZada6

OdZamawfaj争cegowy†aczniewynag「odzenianaIe之negoztytu山zreaiizowanejju之CZeSciumowy.

2.WsytuaQj主Wkt6rejZamawiajacydowiedziatsie○○kolicznoSciach uzasadniaj争cychodstapienieod umowy,WSkazanych

W uSt.1powγZej,ZamawiaJaCy WeZWie Wykonawc写do zap「zestania na「uszeh,WyZnaCZa」aC mu PrZy tym te「min do

usunIeC看ana「uSZeh.

3.Pobezskutecznymuplywiewyznaczonegote「minu,Okt6rymmowawust.2powy之ej,Zamawiaj争cybedzieup「awnionydo

Odstapienia od umowywte「minie40dniod dnia,W kt6rym Zamawia」争Cy dowiedziatsie OOkoIicznoSciachwskazanych

W uSt.1powγ之ej,uZaSadniaJaCyCh odst争pIenie.OSwiadczenie o odst争pleniu sporzadzone zostanie wfo「mie pisemneJ

idostarczoneniezwtocznieWykonawcy.

§14.

Karyumoune

l.WykonawcazaplaciZamawiajacemunastepuj争ceka「yumowne:

1)wwysokoSci2%warto§cibruttoniezreaIizowanejwterminiedostawywyrob6w(WartOS6wskazanawza†争cznikunrldo

umowy)zakaZdydziehop6之nieniawdostawie,POCZ争WSZyOddnianast写puj争cegopou同州iete「minuok「e§lonegow§2

ust.2umowydodniazrealizowaniadostawy;

2)w wysokoSci3%wartoSci b「utto vy「ob6w,kt6「ych dotyczy rekIamacja,Za ka之dy dzieh op6之nienia w wykonaniu



ZObowiazahwγnikaj争cychzodpowiedziaino§ciztytu†ugwa「an匂=「ekqimi;

3)wwysoko§c=%warto§cib「utto umowy,WSkazanej w§7ust.1umowy,Za kaZdy dzieh op6Znieniawwykonaniu

ZObowi争zahwγnikaj争cychz§3ust,3umowy,POCZ争WSZyOd dnianastepuj争cego po uptyWieterminu dowykonania

ZObow桓ZaniadodniawykonaniazobowIaZania;

4)wwysoko紬10%niezrealizowanejwarto;cib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust,1umowy言e之eIiZamawi争j争cyodstapi

Odumowyzprzyczynie之争cychpost「onieWykonawcy;

5)wwysokoSc=O%wartoScib「uttoumovy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eiiWykonawcanaruszyzapisy§9umowy.

2.Je之eiiszkoda p「zeWγ2szawysokoS6ka「y umownej,ZamawiaJaCemu P「ZySlugu」e PraWO do dochodzenia odWykonawcy

Odszkodowaniap「zewγ之SZaJ争CegOvySOko§6naiiczonejkaryumowne子

3.Wykonawcavy「a之azgodenapot「acanieka「umownychzprzys†ugu」aCegOmuWynagrOdzenia.

4.Brakszkodyniewytaczaup「awnieniaZamawiajacegodonaIiczeniaka「yumownej.

§15.

OS面adczeniedofycz∂CeZObowiazaniadozachowanねw申yemm。y加fo仰aQiiofunkq/OnOWaniuDoInoS佃Skiego

SzpifafaSpeQ佃Iisfycznegoim.rMarciniaka-Centr[ImMe匂ycynyRa書unkowe/

1"　WykonawcaoSwiadcza,ZezobowI争ZujesiedozachowaniawtajemniCy川ieu」aWnianiaosobomt「zecim,WCZaSietrwanja

umowy o「az p〇〇割rOZWI争Zaniu,WSZeikichinformaqiZWi争ZanyCh ze Swiadczeniem przedmiotu umowy na podstawie

niniejSZeJumOWyOraZPOZySkanychtadrogainformaqiOfunkqionowaniuDoino§IaskiegoSzpitaiaSpecjaiistycznegoim.T.

Marciniaka-Cent「um Medycyny Ratunkowq,StanOWi争CyCh tajemnICe P「Zedsiebiorstwa w「ozumieniu ustavyzdnia16

kwietnia1993「,OZWaiczaniunieuczciwejkonkurencji(t.j,:Dz.∪.z2018「.poz.419zp6Zn.zm,),

2"　Wyk°naWCa ZObowi争Zu」e Si?r6wnie之do przest「zegania przepiS6wustawyzdnia29sie「pnia1997r.○○Ch「oniedanych

OSObowych(t.j∴Dz.U.z2016「.,POZ.922).

3.JednoczeSnieWykonawcaoSwiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedzialnoS6kamawynikaj争cazww.ustaw.

§16,

Kwesfiespome

Sporymog争cewynika6wzwiazkuzreaiizaqa umowystronyzobowiaZu」aSie「OZSt「ZygaCPOiubownie na d「odze negoqaql,

Wraziebrakuporozumienia巾.wsytua句i,gdywte「minie30dnioddniapodjecianegoQia切stronynieosiagndyporozumienia

-SPO「y「OZSt「Zygatb写dzies争dwla§ciWydIamIeJSCaSiedzibyZamawla」aCegO.

§17.

Imeposねnowieniaumowy

Wsp「awachnieu「eguiowanychniniejszaumowazastosowaniemaj争przepisyustawyP「awozam6wiehpublcznych,Kodeksu

CyWiineg○○「aZimepowszechnieobowIaZu」争CePrZePISyPraWama」aCeZWiaZekzprzedmiotemumowy.

§18.

Posぬnowieniakohcowe

Umowa sporz争dzona zosta†a w3jednobrzmi争CyCh egzemplarzach-1egzempia「z dla Wykonawcy,2egzempIa「ze dla

Zamawlal争Ceg0.

Zamawla」aCy Wykonawca
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