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Zap「oszeniedoskねdaniapropozyq看CenOWeJ

nadzierZaweiserwismatwejSciowych

dia DolnoSIaskiegoSzpitalaSpeQjatistycznegoim"T・Marciniaka

TRYBPOSTEPOWANIA

Postepowanieoudzieieniezam6wieniaprowadzonejestwt「ybiezapytaniaofertowego,naPOdstawieart.4

Pkt8ustaWZdnia29stycznia2004「OkuPrawo誓m6wiehpublicznych(tekstjedn・Dz.U・Z2019poz.1843).

Do czynno§ci podejmowanych przez Zamawla」a∞gOi wγkonawc6w w postepowaniu o udzieIenie

Z m6wienia maj争　zastosowanie posta=OWienia ni=iejszego　"Zapytahia ofehowego"　a w sprawach

nIeu「egulowanychp「zepisyustavIγZdnia23kwietnia1964「・-Kodekscywiiny(t・j"Dz.U.2019pozl145,Z

P6Zn.zm.).

l,Zamawt利手cy:

Dolno的SkiSzpitalSpecjaiistycznyim"T・Ma「Ciniaka-CentrumMedycyny

Ratunkowel,ul"Gen"AugustaEmilaFieIdorfa2タ54-049Wroclaw,

KRSOOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGONOO6320384

tei.713064439,faks713064867,email:SZPital_marCiniaka@pro“onet-PI

AdresstronyintemetowejZamawiaj争∞gO‥WW"SZPital-ma「Ciniak"WrOClaw書出

11○　○pisprzedmiotuzam6wienia・

1,Przedmiotem postepowania」eSt uSfuga dzierZawyi se画sowania mat wej§ciowych

wykonanychzmik「o的時baweinylubinnychmieszanekwt6kienprzezok「es36miesiecy

Odlczasupodpisaniaumowy"

2.SenNisowanie mat po-ega na wymianie przez Wykonawc写mat brudnych na czyste

wmleJScaCh wskazanych p「zez Zamawla」争∞gO,ich dowozie do pra両　Praniui

imp「egnaqiO「aZCykiiczne」Wymjanie.

3.Maty wejSciowe winny cha「akte'γZOWa6sie du2a ch†onno§cia zab田dzeh w granicach

800-1100g〃m2・

4.Spody ww.mat winny by6vvykonane z wysokogatunkowe↓　antyPO釧zgoweJ gumy

zapewnIa」Ce」maksymaln争przyczepno§6dopod†○之a.

5.Zamawiaj争cyvymagavymianymatwcykIuc○2tygodniewokresieje乎emo-Zimowym

(Odw「zeSniadokwietnia)o「az干04tygodniewokresie軸m(OdmajadosIe申a)・

CPV983120OO-3-uSlugaczyszczen-aWyrOb6ww6kienniczych

983121004-uS山gaimpregnowaniawyrob6ww6kienniczych

39532000-0-ma母

Rodzajmaty

Matawykonanazmikrofibry,bawelnyiub

imychmieszanekw6kie=,Chtonna,

認諾諾鷲話法置嵩
ch†onno§6zab「udzeh800-1100gr/m2.

Sp6dgumawysokogatunkowazapewnIapCa

maksymaln皐przyczepnoS6dopod†○之a"

Rozmiarmaty

150x250cm

(±10cm)

Ciemne

Odcienie

r6之nych

k0lo「6w

i10S6mat

Matawykonanazmik「Ofibry'bawe†nyIub

imychmieszanekw6kien)Chtonna,

親藩品薄篤農電器
chlonno§6zab「udzeh800-1100gr′m2.

Sp6dgumawysokogatu=kowazapewni明Ca

maksymalnap「ZyCZePnO§6dopodlo之a.

115x200cm

(±10cm)

Ciemne

Odcienie

匝之nych

lkoio「6w



=l.Wykazwymaganychdokument6wodWykonawcy:
1.Wype仙onydrukFORMULAR乙AOFERTYWYKONAWCY-Za†争czniknrldoZap「oszenia・

2.Kartycha「akte「ystykiprodu∞ntaOferowanychdodzierZawymat.

3.Aktuainy wpis do wfa§civvego「ejestru,uPraWniajacego Wykonawce do wyst?POWania

WObrociep「awnym.

看V〃informaQjeosposobieporozumiew叫asieZamawiajacegozWykonawcami:

Wykonawcamo之ezw「6ci6siedoZamawajacegozzapytaniemdot.t「eScizapytaniaofertowego

emaiiemnaadresi

t.wvsocki@szpitaI-marCiniak.w「OCIaw.pl-najp6Zniejna3dniprzedupJywemterminuskfadania

Ofe巾

V,Miejsceiterminzio之eniaofe巾「:

Oferfenale之yzto之y6wterminie d008.01,2021「.dogodz.10.00d「Ogaema=ow争naadres:

szp固_marCiniaka@pro,OnetPIzdopiskiemwtytulemaifa-"Ofeha-MATYWEJ§cIOWE"Dla

POtwie「dzeniawystaniaproszeprzesfa6Ofe正edowiadomo§ci-t.VWSOcki⑰szDital-marCiniak.w「ocfaw.DI

Zamawia」aCy dopuszcza mo之=wo§6zlo之enia ofert w formie papie「OWej w sekretariacie dy「ekdi

Zamawiaj争cegopokOj19001pjet「○-AdministraQjawteminiewyznaczonymjakwyZej"

Vl.丁erminzwi争zaniaofe巾l:

Wykonawca」eStZWI争ZanySWO」aOfe巾ap「ZeZOkres3Odniodterminuskfadaniaofe巾.

V=,Kryterium

PrzywyborzeWykonawcyZamawiajacybedziekie「OWatSienajni之SZ CenaOfe時

Vl‖,tnformacjeowyborzenajkorzystniejszejofertycenowej:

Zamawiajacyzamie§cinastronieintemetowejinformaQjeo「OZStIZygniecjupostepowania.



………………dnia...…..….…..…

FORMULARZOFERTYWYKONAWCY
DaneWykonawcy:

Nunertelefonu

Adrespocztyel

NumerNIP

Bankinumerkonta

NumerREGON.

OsobadokontaktuzZamawla壇Cym,urtelefonu

OFERTA

NawiazujacdozapytaniaofertowegonadzierZaweiserwismatw〔肇Ciowychszczeg61owoopisanychwzapytaniu

OfertowymskIadamofertenadzierzawelServismatwejstiowych:

重.Okresjesienno-Zimowo-Wiosenny-WrZeSieh-kwiecie血

Rodzajmaty

Matawγkonanazmikrofibry,

bawetnylubinnych

mieszanekwt6kien,Chtonna,

antyp°釧ZgOWa,

籍葦諾諾驚e
WlosfalO-12mm,ChlonnoS6

zabrudzeh8OO-1100g「/m2.

Sp6dguma

WySOkogatunkowa

ZaPeWnia」aCamaksymain争

PrZyCZePn°§6dopod†oZa.

Matavykonanazmikrofibry,

bawe†nyIubinnych

mieszanekw16kien,Chlonna,

antypo釧zgowa,

謹認諾薄霧e
WtOSialO-12mm,Ch†onno§6

zab「udzeh800-1100gr/m2・

Sp6dguma

WySOkogatunkowa

ZaPeWnIa」aCamaksymalna

PrZyCZePnOS6dopodloZa.

Czestotliwo純

mat:wymiany

Cena

jednostkowa

nettozaszt.

VATI Cena
l jednostkowa

bruttozaszt.

葦猟23世2胸血ie
音

I

115x200〉 Co2tygodnie

II.OkresletnimaJ-SierpIen

Czestotliwost

Wy皿iany

Cena

jednostkowa

nettozaszt.

VATI Cena
’d tk

Warto鐙

bruttoza

Matawykonanazmik「Ofibry,

bawetnyIubinnych

mieszanekw16kjen,Ch†onna,

antypo釧zgowa,

謹駕謂諒畿e
WtOSialO-12mm,ChlonnoS6

zabrudzeh800-1100g「′m2.

Sp6dguma

WySOkogatunkowa

ZaPeWnlaJ争Camaksymalna

PrZyCZePnOS6d°POdlo之a.

薄謝23
Co4tygodnie

lJeanOS置KOWa lbruttozaszt. 音 �iDru暮葛OZai imies〇番Ci 

【 �l i) 出 
i 

1 【 ( i i l 

1　1　- 



2 �Matawykonanazmik「Ofibry, bawelnylubinnych mieszanekw16kien,Chlonna, antypo釧ZgOWa, 謹認諾諒畿e W†osialO-12mm,C用onnoS6 zabrudzeh800-110Og「/m2. Sp6dguma WySOkogatunkowa ZaPeWnia」aCamaksymalna P「ZyCZePnO§6dopod†o之a. �115x200 (±10cm) �3 �C04tygodnie � � � � 

Razem: � 

CenajednostkowadzierZawylServisumatuwzgledniawszystkieelementykoszt6wma」争CyChwpiywna

kohcowykosztus山gI・

JednoczeSnieoSwiadczamZe:

a)wy「a2amy.zgodenapIatnoS6zafakturewterminie60dn上

b)zam6wienIe Zrealizujemy zgodnie z pot「Zebami Zamawi争j争cego w ok「esie wyznaczonym przez

ZamawIaj争CegO,

C)akceptujemyp「ojektumovyizobowiazujemysie)WP「ZyPadkuvyborunaszejofertydozawarciawe

WSkazanymp「ZeZZamawiaJaCegOterminie,

d)uwa之amysiezazwiazanychniniejs千早oferfaprzezokres30dniodu函Nute「m血Sk†adaniaoferty

e)usfug写bedacap「ZedmiotemzamowlenPwykonamywfasnymisitam主

f)ofe巾e niniejszaskfadamy na…k01ejnO POnume「OWanyCh stronach awszystkieza†争cznikistanowia

integralnacze§60ferty,

g)podgroZbaodpowiedziaino§cika「nejwszystkiezalaczonedoofertydokumentyopisuj争stanfaktycznyi

p「awnyaktualnynadziehotwarciaofert(arL297ustawykodekska「nyzdnia6cze博Ca1997「・/Dz.

∪.n「88,POZ.553zezmianami/"

ZatacznikamidoniniqSZqOfertysa:

1)FormuIarzofertowy-Zalaczniknrlofe巾y

2)Kartycharakterystykiofe「owanychdodzie「之awymat.

3)Wyciag.z Aktua-ny wpis do wfa§ciwego「ejest「u,uP「aWniajacego Wykonawce do wystepowania

WOb「OC看ePraWnym.

(P。dpispPcZe6。S6bwskazanychwdokumenc-euP「aWniaj争cymdo

vystepowaniaWOb「OCiep「awnymlubposぬd∈嶋CyChpe†nomocnictwo)



Z初めαn叔告げ2

dozaD所aniao勧owego

UmowaNr……………‥,…….○○…DOSTAWANVZ6R

ZaWa巾awdniu…○○,…‥,……‥,.〇〇〇〇202Or.weWroctawiupomiedzy:

Dolno§IaskimSzpitalemSpecjaiistycznymim"T.Ma「ciniaka-CentrumMedycynyRa山nkowej

Z/Sul,Gen,AugustaEmiiaFjeldorfa2,54巾49Wroc書aw

za「ejesfrowanymwS争dzieRejonowymdlaWroctawia-FabrycznejweW「OdawiuViWydzia†GospodarczyKr争jowegoRejestru

SadowegoKRSOOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGONOO6320384,

kt6「yreprezentuje:

1.KatarzynaKapuScihska-Dyrekto「

2.DorotaTop01nicka-Gt6wnyKsiegowy
-ZWanymdaiej"Zamawiaj争cym“

kt6「y「ep「ezentuje:

ーZWanymdaIej"Wykonawc争’’

§1.

Podsfawazawarcia umovy

Podstaw争zawa「ciaumowyjestdecyzjaowyborzenajkorzystniejszejofchywpost?POWaniup「OWadzonymwtrybieZapytania

Ofertowego-Sygnatu「aSPraWyEZ/.〇・〇………‥○○…・○○…・〇・

§2.

P層edmiofumowy

l.Wykonawcaz。bow-aZu」eSiedowydzierZawieniaiserwisowaniamatwqsc一〇WyChna「zeczZamawl明CegO,ZWanyChdaleJ

matami,Okre§lonychwza†争cznikun「1doninIeJSZejumOWy・

2.Wykonawcadosta「czyczystematywte「m面ed07dnioddatypodpisaniaumowydosiedzibyZamawiajacego.

3,Przekazanie mat ZamawiaJ争Cemu POtWie「dzone zostanie protoko†em zdawcz〇〇〇dbiorczym,POdpisanym przez

P「Zedstawicieiistron・

4.Wykonawcabedziedokonywa†wymianybrudnychmatnaczystezczesto佃wo§cia:

1)c○dwatygodniewok「esiejesienno-Zimovym,

2)jedenraznaczterytygodnievyokresievy一〇SennOietnim.

5,VVIaScicielemmatprzezokrestrwan-aumOWyJeStWykonawca.
6.Zamawia」aCyZObowI争Zujesie:

1)u之Wania「latZgOdniezichp「zez撃czenieT'

2)zachovyanIamatWnaleZytymstan-eOraZuZyWaniaichzg。dniezzaleceniaTiprodu∞ntaiwiedzyog6inej,

3)p。dj?C-aWSZelkichdzialahm句acychnaceluzapobieganieuszkodzeniufmSZCZeniulubutraciemat.

7,Zap「awid†oweu之ytkowaniematwsiedzibieZamawia」争CapOdpowiadaZamawla」争Cy.

8.Wp「zypadkuuszkodzehmatpowsta-ychzwinyZamawl明Ceg○○「aZbed争cychnastepstwemokoiicznoSci・Zakt6「eponosi

odpowiedzialno§6(u之ytkowaniedoimyChce-6w).nap「awaodbywa6siebedzienajegokoszt"Wprzypadkuuszkodzeh

p。WSta†ychwwynikun。「Tainegou之ytkowaniakosztynaprawyponiesieWykona撃a"

9・Wwypadkuudowodnien-aP-ZeZWykonawceut「aty-ubca-kowitegozniszczenIamatyZWlnyZamaw-alaCegOnaSkutek

u之WanianiezgodnegozprzeznaczeniemwokresietrwaniaumowyZamawIa」aCyZObow-aZu」eS-euiSci6napodstawie

faktu「ynarzeczWykonawcykwot?,StanOW-争Ca「6wnowarto§6ut「aconeJ,ca†kowiciezniszczone」matyWterminie30dniod

dniajej‖vystawienia・Za函taprzezZameyvi魂cegotejkwotywcal。fo‖nycze「PujeroszczeniaWykonawcyztytu書u

ewentualnejutratylubcatkowitegozniszczenIaWOk「esietrwaniaumowy.

§3.

鵬runkiwymianyma書

l.Wykonawca zobowiazany jest na sw6j k。SZt Zabezpieczy6ka之d争w中ane matiponosiz tego tytu†u petna

odpowiedziaIno§6a之domomentuodebraniawymianymatprzezZamaw-aJaCeg〇・Wykonawcaodpowiedzia看nyjestza

wlaSciwepraniemato申j写tychdzierZaw争lSerWisemzgodnieztechnoIog-aPraniaprzewidzian争przezp「Oducentamato「az

t「ansportmatdomiejscichu2ytkowaniawsiedzibieZamawiaj亀等O.

2,PrzekazaniematposerwisowaniuprzezWykonawc?Zamaw-a」aCemuWymagaka之do「azowegopotwierdzeniaodbiorui

jIoScimatprzezwyznaczonegoPraC○WnikaZamaw-aJ争Ceg0

3.DostawalWymianamatbezpotwierdzenianapISmieprzezZamaw-a児CegObedziedokona=ana「yZykoWykonawcylnie

w-a之eZamaw-ajaCegOC○doprzy」?C-aWymiany-ZaP†aty.

§4,

Zobowiazania明ykonawcy

l"　Wykonawca wykonuJe P「Zedmiot umovy wlasnymi si+ami.Powierzenie vykonania cze§ci p「zedmiotu umowy

podwykonawc○mwymagauPIZednie=Semne」,POd「ygoremniewaZno§c主ZgOdyZamawla」争Ceg〇・Wykonawcaponosi

petrraodpowiedzia獲no§6zadziatanialubzaniechaniapodwykonawc6w'kt6「ympowierzy†wykonaniep「zedmiotuumovy.

2.Wyko=aWCaWykona p「zedmiotumovryzgodniezobow-争ZuJ争Cymip「zepISami-nO「mam-P0lskimizharmonizowanymi

znormamieuropejskimi.

§5.

Skねdn枕iumowy

l.lntegra-naczesc-争nin-eJSZe」umOWyS争naStePu」争CeZalacznik主

1)Za†争cznikN「1-Fo「muIa「zasortymentow○○CenOWy"



§6.

Czasobowiazywaniat/mOvy

Czasobowi争ZyWanianinIqSZeJumOWyuStalasienaOkres°ddnia……………○○‥・「・dodnia (36miesiecy),

§7.

ル白rtoS6umovy

l.Og61nawarfo§6umowy.wynosi‥・"………・〇・〇……・…・・・Z†brutto(S†ownie:…・"………Z書otychOOIlOO),ZgOdniezcenami

jednostkowymizawartymIWZat争CZnikun「1doumovvy.

2.Wykonawcagwarantujestateiniezmienn?竺nyP「ZeZCa†yczasobowiazywaniaumowy.

3.StaloS6cen,Okt6re」mOWaWuSt.2povvyze」,niedotyczyobni之eniaprzezWykonawcecenwykazanychwzatacznikunrldo

umowy・ZP-ZyCZynnieujetychwumowie,P「ZeZ∝tryCZaSObowiazywa南umovγ

4.Wp「zypadkuzmIanyuStaWOWejstawkiVA丁,ZmianawynagrodzeniaObjetegonlnIe」SZaumOWa,Wynikaj争cazezmianystawki

VA丁,naStePu」eZdniemwe」SCiaw之ycieaktup「awnegozmienIaJ争CegOteStaWke・

§,8・

Regt//owamenaleZnoSci

l.NaleZnoSci wzaIe之noSciod ok「esu u之ytkowania mat bedzie regulowana p「zezZamawiajacego w cykIu miesi写cznym

P「ZeIewemzkontabankowegoZamawla」争∞gOnakontobankoweWykonawcynr…‥"…・"…":○○……二………Wte「minie60

dni,iiczac od dnia dosta「cze面a Zamawia」争Cemu P「aWid†owo wystawionej faktury w fo「mie PaPlerOWe」Iub fo「macie

ust「uktu「yzowanymza po§「ednictwem piatfo「myeiekt「onieznegofakturowania.Wp「zypadkuwskazaniawtreScifaktury

numeru rachunku bankowegoinnego ni之　Okre§lony w zdaniu poprzednim,Zamaw-a」aCy WZyWa Wykonawc?do

dop「owadzeniaje」ZgOdno§cizUmowalWSt「Zymu」eSl?ZZaP†at争doczasudo「czeniafakturyzawie「aj争CeJPraWid†owy

nume「「achunkubankowego-ZgOdnyzUmowa・

2.Wykonawcazadostarczonewy「obywystawiZamaw-aJaCemufaktu「ewedfugcenjednostkowych,ZgOdniezza†acznikiemn「

1d°um〇時,

3・Warunkiem.zaptatyjestnale之yta「eaiiza垂Wγmianymat.Wykonaw?a niemo之edostarczy6fakturyZamawfajapemu

WCZeSnIeJn看之nakoniecmiesl争Ca,Wkt6「ymrealizowanodzierZaweISerWISmat.

4.Nawszystkichfakturachdotycz争cychninlqSZegOPOStePOWaniaWykonawcazobow-aZu」eS-eumie§ci6wwidocznyspos6b

numerninle」SZeJumOWy.Fakturawfo「macieustruktu「yzowanymzostaniedosta「CZOnaZamawlaJ争CemuZaPO§rednictwem

platf°rmyelekt「onicznegofakturowanianajpOZniejwdniuvykonaniawγ面anymatiFaktu「awfo面epapie「OWejzostanie

dosta「czonaZamawI明Cemuna」POZniejd010ka之degomiesIaCarOZliczenioweg〇・

5.ZaptatanaieZno§cizostaniedokonanana podstawiep「awidtowowystawionejfaktury,ZgOdniezpostanowieniamiust.3

POWγZ句・

§9,

ZakazydofyczaceWykonawcy
l.Wykon叩Ca niem。Zed。korafce部W平ytelno§cibez up「Zedniejipisemnej,POd rygo「em niewaZnoSci'ZgOdy

Zamaw一明CegO,a=i「eguiowa6wIe「ZyteInosciwd「odzekompensaty.

2.Wykonawca zobowi皐ZuJe Sie do niezawie「ania um6w poreczeh jakigwa「anqiZ POdmiotamit「zecimidotyczacych

zobowi争zahwynikajacychzn面eJSZeJumOVvy,aniwγ「aZa6zgodynaprzyst争pieniedodlugu.

§.10・

OsobyoゆOW;edziaInezarealizaqeumovyposfronieZama朝粥CegO

l.OsobaodpowiedziaInazarealizaQjeumowypost「onieZamawiajacego:K○○「dynato「ds.porzadkovychteI‥"

2.0sobaodpowiedziaInazanadz6rnadreaiiza匂aumowypost「onieZamawiajacego:Dy「ekto「tei・713064420∴

§11.

Zmianapos向nowiehumovy

l.WszeikiezmianyumovIγWγmaga」争ZaChowaniaformyp-SemnegOaneksu,POdpisanegop「ZeZObiestronypod「ygorem

2・St「onyzastrzegajaSObiep「awodowp「owadzeniazmianwumowiewvypadkachokre引onychponiZe一:

1)zmianadanychZamawiajacegoIubWykonawcy(nazwy,Siedziby,n「eWidencyjnegoNIP・REGON,fo「myprawnejitd.);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktowych,

4)zmlanadanychzawartychw§4ust.1umowγ,

3,Dopuszcza sie zmiane umowy w zak「esie pIZedmiotowym,tO jest zast争pienie wy「Ob6w objetych nienlqSZ争umOW争

Odpowiednikiemwprzypadku:

1)wycofan!azrynkuproduktuo暁tegoumow争;

2)wyc。faniastarego-WP「OWadzenie.nowegowy「Obustanowiacegop「Zedmiotun?OVry;

4.Zmiana,Okt6reJmOWaWuSt.3p°WyZej,b?dziedopuszczalnapodwarunkiem,ZeOdpowiednikwyrobu:bedziespe掴al

wszystkiewymaganiaZamaw-a」争∞g○○k「eSIonewop-Sieprzedmiotuzam6wienia,nieb写dziemiatni之SZyChparamet「6wod

zaoferowanychprzezWykonawcewofercieo「azbedzieznajdowa†zastosowaniecon争」mnieJWtyChsamychwskazaniachc○

wy「6bstanow-争CyP「Zedmiotumovy-PrZyCenienievvyzsze」ni之CenaWyrObustanow'aCegOP-Zedmiotumovy.

5"W przypadku zmian stawek podatku VAT,Zmiany wysoko§ciminimaInego vvynagrodzenia za prace,Zmiany zasad

iwys。k。Scistawkisk†adkinaubezpieczeniaspotec誓elubzdrowotnewp「aypadku・gdyrlajaoTeWPlywnakoszty

wyk。naniap「zedmiotuun?。Wy,Str。nyuStalajamo之Itwoicwp「OWadzeniatychzm-annaPOdstawleObow-争Zujacychprzepis6w

prawnychwtym zak「esle.C時Za「udowodnienia zm-anyWynag「Odzenia owskazane povIγ之e」P「ZyPadkispoczywa na

Wykonawcy.Wsytuaq一〇P-SaneJWZdaniup-erWSZymWykonawcawinienskierowa6doZamaw-a」争CegOP-SemnyWniosek

w「azzuzasadnieniemorazszczeg610WymWyliczeniemwpfywuzmianynaponoszoneprzezWykonawcekosztywykonania

P「Zedmiotuumovy.

§12・

Odst?pienieodumovy

Zamaw'a」争CymO之eodstapi60dumowy,」e之eli:

1)Wykonawcaniedot「zymujete「min6w。k「eSlonychwniniejszejumowie;



2)Wykonawcawykonujep「ZedmiotuTOWγWSP°S6bniezgodnyz叩OW争lubnorTlamiiwarunkamip「awemok「e的nymi;

3)Wykonawcaconajmniej4krotnien-eVvykona†wustaIonymtermln-eZObowi争zanwynikajacychzcykIuwymianymat;

4)Wykon叩Cadosta「czaZa「a幸的CemuPrZedmiotumowy・kt6「egopa「ametrytechniczneijako5ciowen-eOdpowiadaj争

OPISOWiP「Zedmiotuzam6wlenIaZaWartymiwZa†争cznikunrldoumowy;

5)wraziezaistnieniaistotnejzmianyokoiiczno§cip9WOduj争cej,之ewykonanieumowyniele之ywinteresiepubiicznym'

CZeg°nIemO之nabytoprzewidzie6wchwiIizawarclaumOWy,lubdalszewykonywa…eumOvymO之ezag「OZi6istotnemu

interesowibezpleCZehstwapahstwalubbezpieCZehstwupubIicznemu-WtakimprzypadkuWykonawcamo之eza之ada6

0dZamawiaj争cegowytaczniewynagrodzenianale之negoztyt血z「ealizowarejju之CZeSci十〇vy.

2・Wsytua句i,Wkt6「ejZama噂acydowiedzia†sie○○koIicznoSciachuzasadniaj争CyChodst皐pI叩-eOdumowy,WSkazanych

W uSt.1powγZej,ZamawIaj争Cy WeZWie Wykonawce do zaprzesta印a naruSZen WγZnaCZaJ争C mu PrZy tym te「min do

usunIeCIanaruSZeh.

3.Pobezskutecznymu由wiewy子n:CZOnegOte「minu,Okt6rymmowaw.ust"2powγej,Zamawjajacybedzieup「awnionyd0

odst争pieniaod umovywtermtnie40dnioddnia,Wkt6rymZamaw-aJaCydowiedzia†sie○○kolicznoSciachwskazanych

w ust.1powyZ軌uzasadnia」aCyCh odst争plenie.OSwiadczenie○○dstapleniu spo「zadzone zostaniewformie pISemne」

idostarczoneniezwlocznieWykonawcy.

§13.

Karyumorme

l,Wykonawcazap†aciZamawla」争CemunaStePu」Oeka「yumowne:

1)wwysokoSc=OOz†bruttoniez「ealizowanejwte「miniewymianymatzaka之dydziehop6Znieniawymiany,POCZ争WSZyOd

3dnia rastepujacego po up小Vie terminu ok「e的nego w protokoIe ostatniego przekazania mat po serwisie

ZamawIa」争Cemu;

2)wwysoko§c=O%niez「ea=zowanejwartoScib「uttoumowγ,WSkazanejw§7ust.1umowγ言e之eliZamawiajacyodst争pi

OdumowyzprzyczynIe之acychpost「OnieWykonawcy;

3)当wysokoic。O%warto§cib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eliWykonawcana「uszy子aPisy§9umowy.

2.Je之eilSZkoda przewy之SZavySOkoS6ka「yumownej,Zamawiajacemu p「ZyS山guje p「awo dodochodzenIaOdWykonawcy

OdszkodowaniaprzevIγ之SZa」争CegOvySOkoS6naliczonejkaryumownej.

3"　Wykonawcawyra之azgodenapot「争caniekarumownychzprzystugu」aCegOmuWynag「Odzenia"

4.B「akszkodyniewylるczaup「awnieniaZamawIa」争Ceg°dona=czeniaka「yumownel"

§14.

0Swfadczeniedofyczacezobowj弓zaniadozachowanfaw脚emnicyinfomaq/io如nkcionowaniuDoInoSI弓skieg°

Szp細ねSpe晦庵fycznegO;m.rMarciniaka-Cen汁umMedycynyRafunkowq/

1.WykonawcaoSwiadcza,之ezobowiazu」eSiedozachowaniawtajemn-CyInieuJaWnianiaosobomtrzecim,WCZaSietrwania

umowy oraz poJe」「OZW-争Zaniu,WSZeIkichinformaqlZW-aZanyCh ze Swiadczeniem przedmiotu umovy na podstawie

ninle」SZejumOWyOraZPOZySkanychtad「og争informaq一〇funkQjonowaniuDoIno的SkiegoSzpitalaSpeqalistycznegoim.T"

Ma「c面aka-Cent「umMedycynyRatunkowej,StanOWI争CyChtajemnicep「zedsiebiorstwaw「OZumieniuustawyzdnia16

kwietnia1993「・OZWal∝叩u,nieupzcivvejkonkuren申(t"j"‥Dz.U.z2018r.poz"419zp6Zn.zm.).

2.Wykonawca zobow′aZuJe Sle rOWnie2do p'ZeStrZegania przepiS6w。OCh「onie danych os。bowych,W SZCZeg6Ino§ci

Rozpo「z争dzeniaPa「lamentuEuropejskjegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016「・WSPraWie°Ch「onyos6b

fizycznychwzwiazkuzprzetwarzaniem danych osobowychiwsp「awieswobodneg°P「ZePtyWutakich danych orez

uchyleniady「ektywy95/46AVE(Og6lnerozporzadze=ie○○Chroniedanych)o「azustawyzdnialOmaja2018「・OOChronIe

danychosobowych(t.j.‥Dz.∪・Z2019「",POZ.1781).

3.JednoczeSnieWykonawcaoSwiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedziaInoS6kamao「azcyw=nawynikajacazww"uStaW.

4.Zamaw-aj争CyO§wiadcza,之ewzwiazkuzwykonywaniempostanowiehninIejSZeJumOWymO之esta6sieadminist「ato「em

danych osobowych bedacychw posiadaniu Wykonawcy(np.dan㌻PraC○Wnik6wWykonawcy).lnforma垂na temat

p「zdra「zania danych葛o識別YCtlZnajdujq sie na s廿○=ie Zamawiaj争∞gO…VW.SZDitaトmarciniak.wr°Ciaw.pIIub pod

ad「esemmaiiowymiod@szpitai-ma「Ciniak.w「OClaw.pl

§15.

Kwesfiespome

Spo「ymogacewynika6wzwi争zkuz「eaIizaqaumowystronyzobowlaZu」争S-erOZSt「ZygaCPOlubownienad「odzenegoqaqu

Wrazieb「akupo「ozumienia巾.wsytua卸gdywte「minie30dnioddniapodjecianegoqia匂istronynieosiagnefypo「OZumienia-

SPOry「OZSt「Zygatbedzies争dwla§cIWydIamleJSCaSiedzibyZamawla」aCeg°"

§1!"
hneposねno肋eniat/mOWy

Wsp「awachnieureguIowanychnin-qSZ争umOW争ZaStOSOWaniemajaPrZePISyuStaWyPrawozam6wiehpubIicznych'Kodeksu

cyw冊eg○○raZinnepowszechnieobow-争Zu」CePrZeP-SyP「aWama」aCeZWi争zekzp「zedmiotemumowy.

§17"
Posねnow/eniakohcowe

Umowa spo「zadzona zosta†a w2jednob「zmlaCyCh egzempiarzach-1egzemplarz dia Wykonawcy=egzemplarz dia

ZamawIaJ争CegO"

ZamawlaJaCy Wykonawca


