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I,Zamawiajacy:

DoinoSlaskiSzpitalSpecjaIistycznyim.T.Marciniaka-CentrumMedycyny

Ratunkowq,u書.Gen.AugustaEmiiaFieldorfa2,54-049Wrocねw,

KRSOOOOO40364,NiP899-22-28-560,REGONOO6320384

tei.713064439,faks713064867,maii:t.WγSOCki@szpital"marCiniak・W「OC!aw"PI

AdresstronyinternetowejZamawIa」aOegO‥WWW.SZPitalmarciniak"W「OClaw"Pl

=○　○pisprzedmiotuzam6wienia"

Przedmiotem zam6wieniajestdostawa150szt.ob「OtOWyCh krzese†(fote=)o nastepuj争cych

CeChachtechnicznych:

1.Siedziskoioparciekrzes†awykonanezpiankip0=uretanowejantypo釧zgowejwk010rZe

dousta看enia.

2.Materiat,Zkt6「ego」eStWykonanesiedziskoioparciewinno by60dpo「ne na czymiki

chemiczne-P「Omieniowanie UV,ねtwe w utrzymaniu czysto§ci,Odpome na§rodki

dezynfekcyjne.

3.K「zestaprzeznaczonem.in.naoddzia-yszpitaine,dopracowniiadministracji.

4.K「zesto wlnnO POSiada6「egulaqe za pomoca mechanizmu CP丁o「az podno緬k

pneumatycznyumoz=wiajacyptynn争「egula匂evvysokoScisiedziskaioparcia.

5.Podiokietnikikrzesetwinnyby6wγkonaneztworzywasztuczneg○○

6.Podstawakrzes†awimaby6pieciOramiema.

7.K6†kapodstawykrzes†awinnyby6dotwardychpowierzchn主by6stab冊e両γkonanez

mate「ia山,kt(trynierysu」einieniszczypowierzchni.

8.Minimalnagwarancja24miesice.WyZsz争gwarancjeod24m-CynaieZywpisa6w

Paramet「aChoferowanych-Kartaproduktu.

9.Produkt oznakowany znakiem CE jako wyr6b spe面aj争cy wymaganiadyrektyw Unii

Europejski可

ZamawlaJ争Cy SZaCuje dostawe krzese†maxwtrzech tu「ach nawa…kachjakw projekcie

umowy-tre§6wza†争czeniu.

11l,Wykazwymaganychdokument6wodWykonawcy:
1)Wype掴OnydrukFORMULARZAOFERTYWYKONAWCY.

2)AktualnywpisdowfaSciwego「ejestru,uPraWniaj争cegoWykonawcedowystepowania

wob「ociep「awnym(POtWie「dzonyzazgodnoS6zoryginatemprzezWykonawce.

3)Atestbadahwytrzymato§ciowychofe「owanychkrzese上

4)WypetnionaKa巾aproduktuob「otowegokrzesfamedyczneg〇・

IV,informacjeosposobieporozumiewaniasieZamawiajacegozWykonawcaTli:
Wykonawcamo之ezw「6ci6siedoZamawiaj争∞gOZZaPytaniemdot.treScizapytaniaOfertowego

maiiemnaadres三

園t二vyySOCki@szpitaLmarCjniak.wrocIaw.pl-najp6Zniejna3dniprzedup†ywemterminuskfadania

Ofe正

顧認殴
DoinoSleskiSzpitaiSpeclaiiStVCZnY

im.T.Ma「ciniaka-

CentrumMedycvnvR∂tunkowei

uIGen.AugustaEmilaFieldo「fa2,54-049W「oct∂W

ma帖SZPitaLma「C面aka@p「oonetpI

wwwszpita上marclnlakw「ocIawpl



V,Miejsceiterminzio之eniapropozycliCenOWeJ:

PropozycjecenowenaleZyz†○之y6wte「minie d024.06,2021「.dogodz.10.OOdrog争maiIowana

adres:SZP盲taさ_marCiniaka@pr○○One亀甲IzdopiskjemwtytuIemaila-,,Ofe巾a-Obrotowe

krzesta"kopieofertyproszewysla6naadrest.wysocki@szpital-marCiniak.w「ocIaw,PI

Zamawla」aCydopuszczamo之=wo§6ztoZenjaofertwformiepaple「OWe」WSek「etariaciedy「ekdi

Zamawla」aCegOPOk6j1900ip時tr○○Administraqawte「miniewyznaczonymjakwy之e子

Vl,Terminzwl争Zaniaofe巾a:

Wykonawca」eStZWIaZanySWQj争Oferfaprzezokres30dniodte「minusk事adaniaoferf.

Vl看.K「yte「ium

P「zywyborzeWykonawcyZamawiajacybedziekierowatsi写najni之SZaCenaOferty.

VⅢ.1nformacjeowyborzenajkorzystniejszejofe巾'CenOWej:

ZamawIa」争CyZamie§cinast「Onieintemetowejinformaqeorozst「zygnieCluPOStePOWania.

Op「ac○wa†:

TadeuszWysocki

甲南滅脚明雄鞘闘硫
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Zat争cznikn「1doZaproszenia

..‥dnia.‥

FORMULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Nume「teIefonu

NumerFaxu:‥

NumerNiP

Bankinumerkonta

.Adrespocztyeiektr°nicznej:

NumerREGON

OsobadokontaktuzZamawlaJ争Cym,nrtelef°nu

NawI争Zujacd0Og†oszenia zdnia…

ZgOdniezopiSemjakwkarcieproduktu.

SkねdamlynastepuJaCaOferte:

OFERTA

r.nadostawe150szt,krzese†(fote=〉obr°tOWyCh

Cenazadostaweprzedmiotuzam6wieniaszczeg6tow○○PISanegOWZat争CZnikunrldon面eJSZegOFormula「za

netto PLNwtymVAT　　　%

b「utto PLNs†ownie

P」N

Jednocze§nie°SwiadczamIy,Ze:

a)wyra之amyzgodenaptatnoS6zafaktu「ewte「minie60dni,

b)zam6wieniez「eaIizujemyzgodniezpotrzebamiZamawiaj争cegowok「esiewyznaczonymprzezZamawiaj争cego,

c)akceptujemyprojektumowyizobowi争zujemysie,WP「ZyPadkuwyborunasz?jofertydozawarciawewskazanym

P「ZeZZamawIaJaCegOterminie,

d)uwaZamysiezazwi争zanychniniejsz争ofe直aprzezok「es30dniodupt)Nuterminusktadaniaofe巾'

e)us山g?b?dac争p「zedmiotemzam6wieniawykonamyw†asnymisitamL

f)podgroZb争odpowiedzialno§cikamejwszystkiezat争czoned0Ofertydokumentyopisuj争stanfaktycznyip「awny

aktualnynadziehotwa「ciaofert(art.297ustavvykodekskamyzdnia6czerwca1997「.IDz'∪・n「88,POZ.553

zezmianami/.

Za†acznikamidoninIeJSZejofertys争:

1)Wype柚onydrukFORMULARZAOFERTYWYKONAWCY・

2)Aktualnywpisdowla§ciwegor亭Stru,uP「aWniaj争cegoWykonawcedowyst?POWaniawob「OCie prawnym

(POtwie「dzonyzazgodnoS6zo「ygIna†emprzezWykonawce.

3)Atestbadahwγt「ZymatOSciowychoferowanychk「zese十・

4)Wype柚onaKartaproduktuobrotowegok「zes十a・

/Poくわisupr副〃nionegopIZedsねwicielaOferenta/



Za†争cznikn「1doFo「mularza

FORMULARZASORTYMEN丁OW○○CENOVVY 

」.p. �Nazwaasortymentu �j.m. �i!o§e � � �� � � �� 

小言∴ � �註薄翻∴∴∴ト一誌 

態 薄霧 �� 

1 �Krzesね(fotele〉obrotowe ZgOdniezkarfap「Oduktu �S之t. �150 � � �� � � �� 

◆　　　　臆 �箋饗態紫蘭懇 ��懸懸態撥、′麗　緩繁藤 

三言豆掌烹 �� �撥醸繋※鬱、 �懇願鱗茎懸醸 
饗、麗響畿藤懸 

/PodyisL/p矧〃nionegopIZedsねwicielaOferenfa/



KATRAPRODuK丁u 

krzesfa(fotele)obrotowe 

OPISVVYMOGU �PARAMETRY WYIVIAGANE �PARE軸ATRYOFEROVVANE 

翻 ��Siedziskoioparciekrzes†awykonanezpianki �TAK � 

POliuretanowejantypo釦zgowejwkoiorzedoustaienia. 

(Poda63koIorydowyboru) 
掛 ��Materia†,Zkt6regojestwykonanesiedziskoioparcie �丁AK � 

OdpomenaczynnikichemiczneipromieniowanieUV,fatwe 

WutrZymaniuczystoSci,Odpo「nenaSrodkidezynfekcyjne. 

Krzes†ap「zeznaczonem.in.naoddzia†yszpitalne. 

Krzes†oposiadareguIac」eZaPOmOC弓meChanizmuCPToraz �丁AK � 

POdnoSnikpneumatycznyumoZIiwiajacyp†ynna「eguIacje 

WySOkoScisiedziskaioparcia. 
:¥∴∴ 怒 �Pod†okietnikiwykonaneztworzywasztucznego. �丁AK � 

(三/ま ∴ 髭案 �Podstawakrzes†ajestpiecIOramienna �丁AK � 

漆柔 ※ ∵∵ 懇 幾 �K6†kapodstawydotwardychpowierzchni,Stab冊ei �丁AK � 

Wykonanezmateria†u,kt6rynierysu」einieniszczy 

POWierzchni. 

幾 ;、: 識 ∴: �Gwarancja24mieslaCe. �丁AK, � 

OferowanagwarancjewγZszaod24m-CyPrOSZeWPisaCwpa「ametrach 

Oferowanych. 

※ 駿 ※ ∴ �ProduktoznakowanyznakiemCEjakowyr6bspe†niajacy �丁AK � 

WymaganiadyrektywUniiEuropejskiej. 

Oferowanytermindostawyprodukt6woddatyz†oZenia �丁AK � 

ZamOWIenia. 

Podpisofe「enta



UmowaNr,…,.1NTG12021.DOSTAWA

ZaWartaWdniu.‥　　　　　　　　　　　　r.WeW「ocfawiupomiedzy:

DoinoSlaskimSzpitaIemSpecjaIistycznymim.T.Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkowej

u上Gen.AugustaEmilaFieldorfa2,54"O49Wroc書aw

Za「eJeSt「OWanymWSadzieRejonowymdlaW「OCtaWia-FabrycznejweWroctawiuVIWydzia†Gospoda「czyKrajowegoRejest「u

S争dowegoKRSOOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGONOO6320384,

kt6ryreprezentuje:

1)KatarzynaKapuScihska-Dyrekto「

2)DorotaTopolnicka-Gt6wnyKsiegowy
-ZWanymdalej"Zamawiajacym’’

a

kt6「y「eprezentuje:

ーZWanymdalej"Wykonawca’’.

§1.

P層edmiotumovy

Niniejsza umowa dotyczy dostawγimontaZu150szt.kompIetnych obrotowych k「zese†(fote=),ZWanyCh dalej wyrobam主

Ok「e引onych szczeg6t°WOW ZataCZniku nrl doumowy,SPOrZadzonym na podstawiezto之OneJPrZeZWykonawceoferty,do

SiedzibyZamawla」aCegO,domIeJSCaWSkazanegoprzezZamawla」aCeg○○

§2.

W匂runkidosfaw

l.RealizaQjadostawwyrob6w,Okt6「ych mowaw§1umowy,naSt?POWa6bedzienapodstawie maksimum3zam6wieh

Z†oZonychp「zezZamawIa」aCegOZgOdniezzalacznikiemn「1doumow・

2.Zam6wionewformiepISemneJVryrOby,Okt6rych mowawust.1powγZej,WykonawcazobowiaZu」eSi?dosta「cza6do

siedzibyZamawIa」aCegOdom-qSCaWSkazanegoprzezZamawla」争CegO§rodkiemt「ansp〇両WeWtaSnymZak「esieina

wfasnykosztwte「minied03Odni oddniaot「zymaniaodZamaw-a」争CegOZam6wienianaad「ese-mai上

Wykonawcyo「azdokona6monta之udostarczonychwy「ob6wwdniudostawy.

3.JeZe=dostawawy「ob6wwypadawdniuw0lnymodpracyIubwsobote,dostawanast争p-WP-erWSZymdniuroboczympo

WyZnaCZOnymte「minie.

4.Stronyuznajqe-ma"zaob°Wi争zujacydokumentzam6wieniawy「。b6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia)・

5.Wykonawcazobowl争Zany」eStnaSW6jkosztzabezp-eCZy6dostawewy「Ob6wiPOnOSiztegotytutupelnaodpowiedziaInoS6

a之domomentuodeb「aniawy「ob6wprzezZamaw-ajaCegO.Wyko=aWCaOdpowiedzialny」eStZaWyb6「§rodkatransp〇両,

jakizawla§ciwe(Odpowiednie)opakowaniewyrob6w.

6・Przekazaniewyrob6wp「zezWykonawceZamawIaj争Cemuvymagakazdo「azowegopotwie「dzeniaodbioru同O§civryrob6w

PrZeZWyZnaCZOnegOP「aC○WnikaZamawiaj争cego

7.Dostawawyrob6wbezpotwie「dzeniazam6wienianap-SmieprzezZamawlaJ争CegOb?dziedokonananaryzykoWykonawcy

iniewIa2eZamawIajaCegOC○dop「Zy」eCiaWyrOb6wizap†aty.

§3,

Zobowiazania明ykonawcy

l.Wykonawca wykonu」e PrZedmiot umowy wtasnymi sifam主　Powie「zenie wykonania czesci przedmiotu umowy

podvIγkonawcomwymagauprzedniq p-Semne」,POd rygorem niewaZnoSc主ZgOdyZamawi明Ceg〇・Wykonawcaponosi

pe†naodpowiedzialno§6zadzia†aniaIubzaniechaniapodwykonawc6w,kt6「ympowie「zylwykonanieprzedmiotuumowy.

2.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiazuj争cymiprzepisami,nO「mamip01skimizha「monizowanymi

ZnOrmamieuropejskimi.

3,Wykonawca zobowi争zuje sie p「zed†oZy6Zamawiaj争cemu w「az z dostawa dokumerty dopuszczaj争ce d0Obrotui

StOSOWanianatereniePoiskiwyrobywykazanewzat争cznikunrldoumowy.

4.Wykonawcanieb?dziewnos汁roszczehdoZamawia」争CegOWPrZyPadkuograniczeniaprzezZamawiajacegope†nejiioSci

PrZedmiotuumovy.

§4.

W白石unkizakupuzasfepczego

「.Wp「zypadkuop6ZnieniaWykonawcywd°StaWiewyrob6wwewskazanymw§2ust2.umowyte「minie,Zamawiajacy

bedzie uprawniony d。Zrealizowania zam6wienia uimego dostawcyz uwzgIednieniem moZliwoScizakupu wyrob6w

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

b?dzieanulowaniezto之OnegOWCZeS=一e」Zam6wienia.
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2.Wprzypadku dokonania nabycia zastepczego,Wykonawca zobowlaZany」eStZaPtaCi6na「zeczZamawIa」争CegO kwote

StanOWiac争　r6之nic写　pomiedzy cen争　wyrob6w,kt6r争　Zamawiaj争cy zobowi争zanyJeSt ZaP†aci6　w zwiazku

Znabyciemzastepczym,aCenaWyrOb6w言ak争Zamawla」争CyZaPlacitbyWykonawcy,gdybyten dostarczy†zam6wione

Wy「Obywterminie.Wykonawcazobowi争zanyjestdozaptatykwoty,Okt6「ejmowawzdaniupopiZednim,Wte「minied021

dnioddniawystawieniaprzezZamawiaJ争CegOnOtyObci争zeniowej,bed争cejjednoczeSniewezwaniemdozaptaty.

§5.

Skねdn枕iumovy

Integ「aIn争　czeSci争　ninIe」SZeJ umOWy jest za†acznik n「1-　FormuIarz asortymentowo葛CenOWy OraZ Atest badah

WytrZyma†o§ciowych.

§6.

Czasobowi∂ZyWaniat/mOvy

Czasobowi争ZyWanianinIqSZqumOWyuStalasIenaOk「esoddnia‥'

§7.

WbrfoS6umovy

l○　○g6lna warto§6umowy wynos上………………………‥Zlbrutto(S富ownie:

r.dodnia　31.12.2021r

.z†otych OOIlOO),ZgOdnie z

ZataCZnikiemn「1doumowy.

2.Wykonawcagwa「antujestateiniezmiennう誓nyPrZeZCalyczasobowi争zywaniaumowy.

3.StatoS6cen,Okt6rqmowawust.2povyzeJ,niedotyczyobni之eniaprzezWykonawcecenwykazanychwzatacznikun「1do

umovy,ZP「ZyCZynnieujetych当umOWie,PrZeZ∝tryCZaSObowi争zyw叩aumowy.

4,Wprzypadku zmiany uStaWOWe」StaWkiVA丁,Zmiana wynagrodzenIa Obj?tegO n面e」SZa umOW争,Wynikaj争caze zmiany

StaWkiVA丁,naStePuJeZdniemwe」SCiaw之ycleaktup「awnegozmienla」争CegOteStaWke.

§8.

ReguIowanienaleZn°Sci

l.Naie2noS6　za dostarczone wyroby b?dzie「eguiowana przez Zamaw-aJ争CegO PrZelewem z konta bankowego

ZamawlaJapegOnakontobankoweWykonawcynr Wte「minie6O dni,

=cz争c od dnia dostarczenia Zamawia」争Cemu PraWidlowo wystawionej faktu「y w formie paple「OWeJlub formacie

ust「ukturyzowa=ymZa PO§「ednictwem platformyeIektronicznegofakturowaniaiWprzypadkuwskazaniawtre§cifaktury

numeru「achunku bankowegoinnego niZ ok「e引ony w zdaniu pop「Zednim,Zamaw-aJ早Cy WZyWa Wykonawce do

dop「owadzeniajejzgodnoScizUmow争iwstrzymujesiezzaptatadoczasudoreczeniafakturyzawie「ajacejprawidiowy

nume「「achunkubankowego-ZgOdnyzUmowa"

2.WykonawcawystawiZamawia」争∞mu faktu「?Wed山g cenjednostkowych,ZgOdnie zZal魯cznikiem nrl do umovy,a

Zamawiajacyzap†aciWykonawcyzadosta「CZOneWy「Oby.

3.Nawszystkichfaktu「achdotycz争cychnin-e」SZegOPOStePOWaniaWykonawcazobowi争za=y」eStumie§ci6wwidocznyspos6b

numerumowyZamawia」aCeg○○raZnumerZam6wienia"

§9.

Zakazydofycz弓ce岬ykonawcy

l.Wykonawca nie mo之e dokona6cesjiwierzyteIno§cibez up「Zednie=pisemnej,POd「ygo「em niewaZno§ci,ZgOdy

Zamawiajacego,ani.「egulowa6wierzyteIn専Wdrodzekompensaty.

2,Wykonawca zobowl争ZuJe Sie do niezawIerania um6w por写czeh jakigwa「anqIZ POdmiotamitrzecimidotycz争cych

zobowi争zahwynikaj争cychzniniejszejumowy,aniwyra之a6zgodynap「zystapieniedod山gu.

§10,

Waルnkigwaranq/iir9kqimi

l.Wykonawca udzieIa ZamawIaJaCemu gWaranCj=「ekQjmina przedmiot umowy.Wykonawca udzieia Zamawia」aCemu

gwa「anq川aOkres24mies-eCy,ZgOdniezop-SemZaWartymWZai争czniku nr=iczacod dniadokonaniaodbioru przez

ZamawlaJ争Ceg〇・

2.W「amachodpowiedziaInoSciztytutugwaranqii「?koj両Wykonawcawymieniwad"wywy「6bnaw0lnyodwadiubdokona

JegOnaP「aWy,」e之eiiwadyteu」aWni争sleWC-agute「mi町Okt6「ymmowawust.1powy之辞WykonawcazobowiaZany」eSt

dostarczycwyr6bw0lnyodwadIubdokonac」egOnaPraWyniezwiocznie-niepozniejjednakni之WCIagu30dni oddnia

Zgl。SZeniap誓ZZameyvi到acegozapomoca亨maiIa(Ska叩Odpisanegodokumentu).

3.WykonanIeZObowi争Zahztytu†ugwa「an部i「ekQjminale之ydoprzedmiotuumowy.

4.Ninie」SZaumOWaStanOWidokumentgwarancy」nyWrOZumieniuprzep-S6wKodeksucywIineg°・

5.Doodpowiedzialno§ciWykonawcyztytu†ur?kojmistosu」eSlePrZePisyKodeksucyw冊ego.

§11.

Osobyo巾°WiedzfaInezaI℃alizaqeumovypostronieZ貧maw/明CegO

Osoba odpowiedzialna za「ealizaqe umowy po stronie Zamawla」aCegO:Kie「OWnik SekQji Gospodarczej tel・

713064439○

○sobaodpowiedzialnazanadz6「nad「ealiza明umowypostronieZamaw一明CegO:Dyrekto「teI"713064420.
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§12.

Zmianaposねnowiehumovy

「.　　WszeIkiezmianyumowywymaga」aZaChowaniafo「mypISemnegOaneksu,POdpisanegop「zezobjestronypodryg°rem

2,　　Stronyzastrzega」争SObieprawodowprowadzeniazmianwumowiewvypadkachok「eSlonychponi2ej:

1)zmianadanychZamawiaj争ceg0lubWykonawcy(nazwy,Siedziby,nreWjdencyjnegoNIP,REGON,fo「myprawnejitd,);

2)zmianykontabankowego;

3)zmIanadanychkontaktowychzawa農ychw§2ust.2umowyo「azdanychzawartychw§3ust.1umowy,

3.　　Dopuszcza sie zmiane umowy w zak「esie przedmiotowym,tO jest zastapienje vy「obu obj写tego umow争

4,

Odpowiednikiemwprzypadku:

1)zap「ZeStaniawytw子rZaniaprzezproducentawy「obustano幸ecegop「Zedmiotumow;

2)wyc○faniastaregoIWPrOWadzenIenOWegOWyrObustanowlaCegOP「Zedmiotumow;

3)vrygaSni?Cia§wiadectwa「ejestra功.

Zmjana,O kt6「e」mOWa W uSt.3powy之ej,bedzie dopuszczaIna pod warunkiem,Ze odpowiednik wyrobu:bedzie

SPe柚a†wszystkievymaganiaZapytaniaofertowego,niebedzie mia=之SZyCh paramet「6wodzaofe「owanych p「zez

WykonawcewofercIeOraZbedzjeznajdowatzastosowanieconaJmnle」WtyChsamychwskazaniachcowy「6bstanowlaCy

P「ZedmiotumowyiP「ZyCenieniewyzsze」ni之CenaVvyrObustanowI争CegOP「Zedmiotumowy.

Zmiany,Okt6「ychmowapowy之ej.mog争nadtodotyczy6sposobukonfekQjonowaniawyrobu.

W p「zypadku nie wyko「zystaniaiIo§cI Wy「°b6w wskazanych w za†争czniku n「1do umowy,Zamawla」争Cy mOZe

P「Zediu之y6czasobowjazywaniaumowy,Okt6rymm9WaW§6umowy,.享Wiecejjednakni之O6miesiecyi

Wprzypadkuzmian StaWek podatku VAT,ZmIanyWySOkoScimInImalnegowynag「odzeniaza prace,Zmianyzasad

ivIγSOkoScistawkisk†adkinaubezpieczeniaspotecznelubzd「owotnevyp「zypadku・gdymaj争onc:WPt)Nnakoszty

Wykonania przedmiotu umowy,StrOny uStalaj争mO之Iiwo§6wp「OWadzenia tyCh zmian na podstawIe Obowi争Zu」争CyCh

P「ZePis6w p「awnych w tym zakresie,CieZar udowod両enia zmiany wynagrodzenia o wskazane pow之Zej przypadki

SPOCZyWa na Wykonawcy.W sylua匂iopisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skie「owa6do Zamawiajapego

Pisemnywniosekw「azzuzasadnieniemorazszczeg6†owymwyIiczeniemwplywuzmianynaponoszoneprzezWykonawce

kosztywykonaniap「Zedmiotuumowy.

§13"

Ods申pienieodumovy

l.Zamawla」争CymOZeodst争pi60dumowyJe之e暗

1)　　　　Wykonawcaniedot「zymu」etermin6wokre引onychwniniqSZeJumOWie;

2)　　　　Wykonawcawykonu」e P「Zedmiotumowywspos6b niezgodnyz umow争lub normam=warunkamiPraWem

Ok「e§Ionymi;

3)　　　　WykonawcaniewykonujewustaIonymterminiezob°WiazahokreSlonychw§10umowy;

4)　　　Wykonawca dostarcza ZamawlaJ争Cemu PrZedmiot umowy,ktdrego parametry technjczneljakoSciowe nie

Odpowiadaj争wγmaganiomZamawiajaceg○○kreSlonymwZapytaniuofertowym.

5)　　　　w razie zaistnieniaistotne」Zmiany okoIicznoSciPOWOdujaceJ,之e wykonanie umowy nieleZy winteresie

Publicznym,CZegO nie m02na byto przewidzie6w chwiIizawarcia umowy,lub daIszewykonywanie umovy m°之e

Zag「OZi6istotnemuinteres°Wi bezpieczehstwa pa血stwalub bezpieczehstwu pubiicznemu-W takim przypadku

Wykonawcamo之eza之ada60dZamawiaj尋cegowγ争CZniewynagrodzenianaIeZnegoztytu†uz「ealizowanejju之CZ?§ci

umOWγ・

2.WsytuaQji,Wkt6「ejZamawiaj争cydowiedzia†sie○○koiicznoSciach uzasadniajacych odstapienieod umowy,WSkazanych

W uSt.1powy之ej,Zamawla」争Cy WeZWie Wykonawce do zaprzestania naruszeh,WγZnaCZa」争C mu PrZy tym te「min do

usuniecianaruszen.

3.Pobezskutecznymup†ywieWyZnaCZOnegOterminu,Okt6「ymmowawust.2povryzej,Zamawia」争Cybedzieuprawnionydo

Odstapieniaod umowywte「minie20dnj oddnia.w kt6rymZamawia」aCydowiedzia†sle○○koiicznoSciachwskazanych

W uSt.1powy之軌uZaSadniaj争CyCh odstapienie.OSwiadczenie○○dst争pleniu spo「zadzone zostanie wfo「mie pISemne」

idostarczoneniezwtocznieWykonawcy.

§14.

Karyumowne

l.Wykonawcazap†aciZamawia」aCemunaSt写Pu」争Ceka「yumowne:

1)wwysoko§ciO,1%warto§cib「utton平realizow町ejwte「miniedostawywyrob6w(WarfoS6wskazana,WZat争CZnikunrl

doumovy)zakaZdydziehop6かieniaWdostawle,POCZ争WSZyOddnianastepuj争cegopouplywiete「minuOk「e§Ionegow

§2usti2umovydodniaz「ealizowaniadostawγ;

2)wvysokoSc=%wartoScibruttowy「Ob6w・kt6「ych dotyczy..「eklama卑Za ka之dydzieh op62nieniawwykonaniu

ZObowiazahwynikajacychzodpowiedzialnoSciztytutugwa「anq=「?kQimI;

3)wwysokoSc=%warto§cib「utto umoW,WSkazanej w§7ust.1umovy,Za ka之dydzieh op6Znieniawvykonaniu

ZObow畔ahwynikajacychz§3ust.3umo甲pocz争wszyoddnianastepujacegop〇時ywieterminudowykonania

ZObowlaZaniadodniawykonaniazobowl争ZanIa;

4)wwysokoSc=O%niezrealizowanejwarto§cibruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eIiZamawiaj争cyodstapi

Odumowyzp「ZyCZynle之acychpostronieWykonawcy;

5)w.wysokoScilO%warfo§cib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je2e=Wykonawcanaruszyz叫Sy§9umowy"

2.Je之eiISZkoda przewyzszawysoko§6kary umownej,ZamawIa」争Cemu PrZySlugu」e PraWOdodochodzenIaOdWykonawcy

Odszkodowaniaprzewyzsza」aCegOVrySOko§6naiiczonejkaryumowne」・

3.Wykonawcawy「a之azgod?naPOtraCanieka「umownychzp「zys†ugu」aCegOmuWy=ag「Odzenia.

B「akszkodyniew†aczaup「awnieniaZamawla」aCegOdonaliczeniakaryumownej.

/
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§15.

0Swiadczeniedofyczacezobowi弓zaniadozachowanfaw申yemnicyinfoma匂io加nkQ/OnOWanit/DolnoS佃Skiego

Szp舶faSpeQia庵fycznegofm.rMa′Cinfaka-CenfrllmMedycynyRa書unkowe/

Wykonawca〇台wiadcza,之ezobowi争zujesie dozachowaniawtajemnicyinie ujawniania osobom trzecim,WCZaSie

trwaniaumowyo「azpoJejrOZWl争Zaniu,WSZeikichinformacjizwi争zanychzeSwiadczeniemprzedmi°tuumOWynaPOdstawie

niniejSZeJumOWyO「aZPOZySkanycht争d「Og争informa部OfunkcjonowaniuDolno§IaskiegoSzpitaiaSpeqalistycznegoim.T.

Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej,StanOWl争CyCht争jemnice p「zedsiebio「stwawrozumieniu ustawyzdnia16

kwietnia1993r.0ZWaiczaniunieuczciwejkonkuren句i(t.j∴Dz.U.z2019r.poz.1010.).

2.Wykonawca zobowiezuJe Sle r6wnie之do przestrzegania przepiS6w ustawy z dnialO maja2018「.0OCh「onie danych

OSObovych(t.j∴Dz.∪,Z2019「.,POZ.1781).

3.Jednocze§nieWykonawcaoSwjadcza,之eznana」eStmuOdpowiedzialnoS6ka「nawynikajacazww,uStaW.

§16.

Kwestiespome

Sporymog争cewynika6wzwiazkuz「ea=zaq争umowyst「onyzobowl争Zu」aSierOZSt「ZygaCP0lubownienad「OdzenegoqaqI"

W「aziebrakupo「ozumienia同,WSytuaqi主gdywte「minie30dnioddniapodjecianegoQjacjist「Onynieosi争gnelypo「OZumienia

-SPOryrOZStrZyga十bedziesadwla§cIWydlamiqSCaSiedzibyZamawiaJ争Ceg〇・

§17,

lnneposfanowieniaumovy

Wsp「awachnieuregulowanychninIejSZ争umOWaZaStOSOWaniem争J争PrZePISyuStaWyPrawozam6wiehpub=cznych,Kodeksu

CyW冊eg○○raZinnepowszechnieobowiaZujaceprzepisyprawamaj争cezwi争zekzp「zedmiotemumowy.

§18,

PosねnowieniakoIうcowe

Umowa sporzadzona zosta書a w2jednobrzmIaCyCh egzempIa「zach-1egzempIa「z dla Wykonawcy,1egzempIarz dIa

ZamawiaJ争Ceg〇・

ZamawlaJaCy Wykonawca
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