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3.Wykonaniezobowi争zahztytu-ugwaranQjii「ekojminale之ydoprzedmiotuumowy.

4.NinjeJSZaumOWaStanOWidokumentgwa「anCymyW「OZumieniup「ZeP-S6wKodeksucywilneg〇・

5.D0Odpowiedzia-noSciWyk。naWCyZtytu-u「ekojmistosujesi?P「ZePisyKodeksucywilneg〇・

§11.

Zamawla」aCegOnakontobankoweWykonawcyn「

osobyoゆOWiedziaIneza′eaIiza窮t,mOWyPOS加nieZamaw鰯CegO

2z4



1.Osobaodpowiedzialnaza「ea-iza煎umovypOStrOnieZamawlaJaCegO:KierownikSek申Gospoda「CZ卵el"713064439・

2.Osobaodpowiedzialnazanadz6「nadrealiza魂umowypostronieZamawiaJ争CegO‥Dyrektorteli713064420.

§12"

Zmianapos向nowjehumowy

l.　Wszelkiezmianyumowywymaga」aZaChowaniafo「mypisemnegoaneksu,POdpisanegoprzezobiest「OnyPOdrygorem

21,霊詩誌嵩器鵠誤読認諾岩忠霊薄黒謂myp「awn岬
2)zmianykontabankowego;

3)zmianada=yChkontaktovychzawartychw§2ust"2umowyo「azdanychzawartychw§3ust.1umovvy.

3.　Dopuszcza s-e Zmiane umowy w Zakresie przedmiotowym,tO」eSt ZaSt争P-enie wyrobu o鵬tego umow争

odpowiednikiemwprzypadku:

1)zaPrZeStaniawytwa「zaniaprzezproducentawyrobustanowiacegoprzedmiotumowy;

2)WyCOfaniastaregoiwprowadzenienowegovy「obustanowiacegoprzedmiotumovy;

3)Wyga緬eciaSwiadectwa「ejestracji.

4s。詰諜r岩盤豊富#霊霊#嵩~霊岩誓書P霊藍器h嵩
wykonawc?WOfercieorazbedzieznajdowa-zastosowaniecon叩n-e」WtyChsamychwskazaniachc○wy「6bstanowIaCy

p「zedmiotumowy-PrZyCenieniewγZsze'ni之CenavyrObustanowi早cegoprzedmiotumowy.

5.　Zmiany,Okt6「ychmowapowγ之eJ,mOganadtodotyczycsposobukonfek恥nowaniawy「Obu.

6pn品薄嵩嘉島畳葦器認諾諒計器盤maW’aJaCymOZe

7,ぷ譜盤謹書嵩豊器諾諾誓書認諾詳詰諾菩駕
wykonaniaprzedm'OtuumOWy-St「OnyuStala」争mOZlivv。S6wp「owadzeniatychzmiannap。dstawieob。Wl争Zu」aCyCh

przepISOWP「aWnyChwtymzakresie.CieZarudowodnieniazmianywynagrodzeniaowskazanepowy之e」PrZyPadki

spoczywanawykonawcy.Wsytua部OPisan句WZdaniupierwszymWykonawcawinienskie「OWa6doZamawiaj争cego

pisemnywniosekwrazzuzasadn-e=iemo「azszczeg6†ovrymwy"czeniemwptywuzmianynaponoszOnePrZeZWykonawce

kosztywykonaniaprzedmiotuumowy.

§う3.

Ods棺pienieodum°vy

l.Zamawi争jacymoZeodstapi60dumowγ,」eZe":

1)　　Wykonawcaniedot「zymuJete「min6wokrestonychwnin-e」SZe」umOWie;

2)　WykonawcawykonuJeprZedmiotumowywsPOS6bniezgodnyzumowalubnormam=warunkamiP「aWem

3)　　Wykonawcaniewykonujewustalonymterminiezobowi争zahokre約nychw§10umow;

4)。d,。W-a豊富器慧叢話葦岩盤f器Pa「ametryteChn-CZnel」akoScIOWen’e

5)。ub,,。Zn#器a器罰器露盤露盤。諾○窪嵩ぷZ嵩霊
zagrozi6istotnemuinteresowibezpleCZe丘stwapahstwalubbezpieczehstwupu胡CZnemu-Wtakimprzypadku

wykonawcamoZeza之ada60dZamawiaj争cegow)碕CZniewynag「odzenianaleZnegoztytuluz「ealizowanejju之CZ?§ci

2,Wsytuaqi,Wkt6reJZamawfajqcydowiedzia-si?。。ko-1CZnO紬echuza9adn廟CyChodst細enieodumowy'WSkazanych

wust.1powyZej,ZamawiajacywezWieWykonawc?dozap「zestanianaruszeh,VvyZ=aCZaj争cmuprZytymte「mindo

usunIeC-anaruSZeh.

3,PobezskutecznymuPfywiewyznaczonegOterminulOkt6rymmowawuSt.2povvyZej,Zamawiajacybedzieup「awnionyd○

○dstap-e両aodumowywterminie20dnioddnia-Wkt6rymZamaw-a」aCydowiedzia-s-e0Oko"cznostiachwskazanych

wust,1powyZeyuZaSadnia」aCyChodstap-enie○○Swiadczenieoodstapleniusporzadzonezostaniewfo「miepiSemnej

idostarczoneniezwtocznieWykonawcy.

§14・

Karyumowne

l.WykonawcazaP†aciZamawiajacemunaSt手PuJaCekaryumowne:

1)wwySOkoSciO,1%warfo細bruttoniezrealizowa=ejwte「miniedostawyvIryrOb6w(WafrostwSkazanawza†acznikun「1

doumowy)zakazdydziehop6.nieniawdostawie,P。CZ争WSZyOddnianastepuj争cegopouPtywieterm血Okre§lonegow

/ヽ　§2ust.2umowydodniaz「ealizowaniadostaw;
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2)wwyS°ko§c=%wartoScibruttowyrob6w・kt6rychdotyczy「eklama晴Zaka之dydziehop6Znieniawvykonaniu

zobowi争zahwynikajacychzodpowiedziainoSciztytulugwa「anQjii「?kQ巾

3)wwysOko紬l%warfdscib「uttoumowy)WSkazanejw§7ust.1umowy-Zaka之dydziehop6Znieniawwykonaniu

zobowi争zahvynikajapychz§3ust.3umovy-POCZaWSZyOddnianastepu」aCegOPOuPtywiete「minudowykonania

zobowI争Zaniadodniawykonaniazobow-争Zania;

4)wwySOko細lO%niez「ea-izowaneJWartOedb「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy言eZe"Zamawiajacyodstapi

odumowyzprzyCZynIe之acychpostronieWykonawcy;

5)wwys。koSc。O%warfo§cib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umovry)」e之eIiWykonawcanaruSZyZaPisy§9umowy.

2.JeZeiiszkodaprzewy之SZaWySOko§6karyumownej・ZamawiajacemuP「ZyStugu」eP「aWOdodochodzeniaodWykonawcy

odszkodowaniap「zevryzSZaJ争CegOWySOkoS6naliczonejka「yumowneJ.

3.Wykonawcawy「a之azgod?naPOtraCanieka「umownyChzprzystuguJaCegOmuWynag「Odzenia.

4.B「akszkodyniewytaczauP「aWnieniaZamawIa」争CegOdon訓CZeniaka「yumowneJ.

oswiadc之eniedofyc問CeZObowi?Zaniadozachovraniaw匂emicyinfo脚a切OfunkgivnowaniuDoInoSfeskiego

sapifafaSpe坤IisfycznegO肌用arciniaka-Cen書mmMedycynyRatunkowe/

1,。va#嵩#Z諾器罰謙語諾*蒜Iz器器S嵩計器言
podstawie nin-eJSZej umOWyOraZ POZySkanych tad「og争informaq一〇funkg画owaniu Doln〇時kiego Szp圃a

spe軸StyCZnegOim.T.Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkowe」,StanOW-皐CyChtajemniceprzedsi手biorstwaw

rozumieniuustavyzdnia16kwietnia1993「・OZWa-czaniunieuczciw郎Onku「en帥j∴Dz.Uz2019r.poz.1OlO.)・

2.Wyko=aWCaZObow-皐Zu」eS一?「6wnie之doprzestrzegan-aPrZeP-S6wustawyzdnialOmaja2018「・0OCh「oniedanych

osobowych(t.j∴Dz.∪・Z2O19「・,POZ.1781).

3.Jednocze釦eWykonawcaOSwiadcza'之eznana」eStmuOdpow-edzia-noS6ka「navynikajacazwWiuStaW.

§16.

sporymog争cevvynika6wzwi争zkuz「ea-iza明umoWySt「OnyZObowi争zu」aSl?「OZStrZyga6po看ubownienad「Odzenegoqagiv

wrazieb「akupor°Zum-e=一a,申ySytuaqi】gdywtermin-e3Odnl。ddn'aPOdjecianeg。函St「Onynieosi争gn勘po「OZumienia

-SPO「yrOZStrZyga-bedziesadw-aScIWydlam-eJSCaSiedzibyZamawlal争Ceg0.

§17.

wsprawachnieu「egu一〇WanyChniniejszaumOWaZaStOSOWaniemaJaPrZePISyuStaWyPrawozam6wiehpublicznych,Kodeksu

cywi-neg○○raZinnepowszeChnieobowI争Zu」aCeprZeP-SyP「aWama」aCeZWlaZekzprzedmIOtemumOWy.

§18.

umowaspo「zadzonazostaふaw2jednobrzm-aCyChegzemp~arzach-1egzemp-a「zdlaWykonawcy・1egzemplarzdla

ZamawiaJaCeg〇・

Zamawiaj年cy
WykonawCa
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