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ZAPROSZENIE

doskIadaniaofert

nawykonaniew6zkawsadowegodomyciaobuwiaoperacyjnegokompatybi!nego

ZmyjniaGETINGE9122w DzialeStery=zacjiZamawiajacego・

(Zapytanieofertowe)

Postepowanieniepodlega ustawieP「awozam6wie而Pub=cznych(Dz.∪・Z2021「・POZ.1129).-WartO§　zam6wienia

niep「zekraczawy「aZoneiwzlotychkwoty130.000.

l,Zamawiaj争cy:

DoInoS!aski Szpital SpecjaIistyczny im〇　十　Ma「ciniaka　-　Centrum Medycyny

Ratunkowej,ul.Gen,Augusta EmiIa Fieldorfe　2,54-049　Wrocfaw,KRS OOOOO40364,

NiP899-22-28-560,REGONOO632038,tel.713064439,faks713064867,

maiIkontaktowy:Sek「etariat@szpitaI-marCiniak.wrociaw.pI

Adresst「onyintemetowejZamawIaJ CegO:WWW.SZPita」marCiniak.wroclaw.pl

!i○　○pisprzedmiotuzam6wienia。　CPV98395000-8

P「zedmiotemzam6wieniajestwyko甲iew6zkawsadowegodomyciaobuwiaoperacyjnego

WgOPisujakwZatacznikun「1doninieJSZegOZaproszenia.

11l.WymaganiaZamawiajacegowstosunkudoOferent6w:
Zamaw-aJaCy Wymaga aby Oferent w∞nie ryczaftoweJ Za CatO§6us山gi skalku看owa†

CZynn。Sci zwi9Zane dojazdem,.konsuIta句an?i o「azinne koszty∴vvynik如ce

z kompleksowe」uSlugi wykonan-a W6zka op-SanegO W Zataczniku n「1przez

ZamawIa」aCeg0.

!VWykazwymaganychdokument6wodOfe「ent6w:

1.Wype軸Onyd田k"OFERIA USしUGi’一・

2.Aktualny wpjs do wfa§civvego rejestru,uP「aWnlaJaCeg○　○ferenta do wystepowania

wob「ocieprawnym(POtwie「dzonyzazgodno§6zorygina†emprzezO喧計enta)"

VinformaqeosposobieporozumiewaniasieZamaw一明CegOZOferentami:

OferentmoZezw6ci6siedoZamawi∈　CegOZZaPytaniemdot"t「e§ciZapytania

orertowegomailemnaad「es:Sekretariat@szpital-marCiniak・WrOClaw.pl

-　najp6之niejna3dniprzedup小vemteminusk†adaniaofert.

VI,晒ejsceorazterminskladaniaofert.

1.ore巾ecenowawrazzza†争cznikaminale之yprzesfa6wwer匂ieIektronicznej(POdpisaneskany

dokument6w lub podpis elekt「oniczny)　na ad「es ema旺　sek「etarfat@szpitai-

marciniak.w「oclaw.pI wterminiedodnia9stycznia2023r.dogod乙1O:00,Zdopiskiemw

tytuleemaila:"W6zekwsadowydoTlyCiabut6woperacyjnych’’"

2○　○fertyzlo之OnePOWyZnaCZOnymtermInieniebedarozpatryware.

3,ZamawajaCy dopuszcza moZliwo§6z†oZenia oferf w formle PaPlerOWej w sekretariacie

ZamavAa」OegOPOk6j19001piet「○○Wte「miniewyznaczonymjakwyZeJ.
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V看l〇°ferminzwiaZaniaoferta:

OferentjestzwI争ZanySW明Oferfap「zezok「es30dn同czoneg0Odostatecznegote「minu

Sk†adaniaofe巾.

Vl‖,K「yterium

P「zywyborzeWykonawcyZamawla」争Cybedziekierowatslena」nIZSZaCenaOferty

lX.lnfo「macje dot.uniew種Znienia postepowania oraz wyboru najkorzystniejszej ofeIty

CenOWeJ:

1.Zamaw-a」aCy ZaSt「Zega SObie prawo do uniewa之nienia post?POWania na kaZdym etapIe

bezpodaniaprzyczyny.

2.0d podjetej decyz」iP「ZeZZamawia」aCegO dot.「ozst「ZygnIeCla nie p「ZyS山guje Ofe「entowi

Odwo†anie.

3,Wszelkie p-Sma Sk†adane p「zez Oferent6w ma」争Ce Charakter odwofania do

「ozstrzygnleCia POZOStan争bez「OZPatrZenia"

4.Zamawia」争Cy ZamieSci na st「onieintemetowej Szpitalainfo「maqe　°「OZStrZygnleClu

POStePOWania,



Zat争cznjknrldoZaproszenia.

0PISPRZED州lOTUZAMOWIENIA

W6zkawsadowegodomyc獲aObuwiaoperacylnegO

l.Wymiarygaba「ytowew6zka-kompatyb冊ez my」niaGETINGE9122:

SZerOko§6-90cm,

WySOko§6-180cm,

g†eboko§6-180cm.

ZmawIa」aCydopuszczamarg-neSWymiar6w+/-WartO§ciumo之=w-a」争Cedokowaniew6zka

WurZadzeniuGE丁INGE9122.

2,W6zekwinienby6wykonany zestalinie「dzewne」・

3.W6zekwinienby6wyposa之OnyW4szt.k61skretnychwykonanychzmate「ia16wnieko「Odujacych

dostosowanychdop「oces6wmycIaidezynfek卸zuZyclem§rodk6wchemicznych wwysokiej

tempe「atu「Ze.

4.W6zekwinienby6skonst「uowanywspos6bumo之Iiw-a」aCyjednorazowemycleOd80d0100

SZtukobuwiaoperacy」negO.

5.Zamawla」争CyWymagaabyka之dybutnak†adanyby川adyszenatryskow争umo之=w-a」aCamyCle

but6wod§rodka,



dnia

DaneWykonawcy:

Nume「telefonuWykonawcy

Adrespocztyeiekt「Oniczne」:

NumerNiP

Bankinumerkonta

NumerREGON

OsobadokontaktuzZamaw(a」争Cym,n「telefonu

OFERTAUSしUGI

Nawi魯Zuj争cdo zapytania oferfowego na wykonanieidostawew6zka wsadowego do mycia obuwia

operacyjnego kompatyb冊eg°　Z myjni雷　GETINGE　9122　na「ZeCZ D0lno§桓Skiego Szpitaia

Specjalistycznegoim.T.Marciniaka-Cen血mMedycynyRatunkowejskladamnastepuj争c争oferfe:

Opisprzedmiotuzam6wienia �j.m. �iloSe �Cena ne請o �VA丁 % �Cena b「utto 

Oferu」?Wyk。naniew6zkawsad。WegOdomyc-aObuwiaope「acyJneg。,kt6「y �S乙t. �1 � � � 

dokujesi写WmyjniGE丁INGE9122ijestzniakompatyb冊y. 

W6zekvykonamzestalinie「dzewne」,W6zekposiada4kotask「?tne 

wykonanezmate「iai6wnieko「oduj争cychodpo「nychnaprocesmyciai 

dezynfekQjiwwysokiejtemperaturze" 

W6zekumo之=wiajedno「azowemycie80-100sztukobuwiaope「acy」neg〇・ 

Ka之dybutnakねdany」eStnadysz?natrySkowaumo之Iiwla」争C争myCiebut6w 

Od§「odka. 

OSwiadczam,之e:

1)wy「aZamzgOdenaptatnoS6zafaktu「ewte「minie30dni,

2)zapewniamrekqjmieigwarancje przezok「es24miesi写cy,

4)akceptujep「ojektumovystanowiacychintegrain争czeS6Zap「oszeniadosk†adaniaoferfizobowi争zujesie

wp「zypadkuwybo「unaszejofertydozawa「ciaww.um6wwewskazanymp「ZeZZamawi到aCegOte「minie・

5)uwaZamysiezazwiazanychniniejszaoferfap「ZeZOkres30dni.

0Swiadczam,ZewszystkiezaIacznikistanowiainteg「aIn争czeS6niniqSZejofehy.

Podg「oZbaodpowiedzia-noScikarnejo§wiadczam/y言之WSZyStkiezataczoned○○fertydokumentyopisu」a

stanfaktycznyip「awnyaktuainynadziehotwa「ciaofert(art.297ustawykodekska「nyzdnia6czeMca

1997r.1Dz.∪.n「88,POZ.553zp6z.zmianami/.

Za†争cznikamidoniniejszejofertyjest-Wyci争gzrejest「udziatalno§cigospodarcz坤ubKRS.

のO(砂SIpleCZ?Cos6bwskazanychwdokumenc/eupraMI明Oym

dowystepowan/awobrocIep伯wnymIubposlad的Cychpeh°m°Cnlctwdy

皿y貫諒七〇甘

岡田
紅高話¶



ZaWartaWdn山

UmowaNR….

r,WeW「OCfawiupomiedzy:

Dolno圭的SkimSzpitaIemSpe句alistycznymim"T"Ma「Ciniaka置CentrumMedycynyRatunkowq

z/s u○○Gen.Augusta EmiIa FieIdorfa2,54・049Wrocfawza「ejeSt「OWanym WS争dzie Rejonowym dla

Wrocねwia-Fab「yczne」We W「oc†awiu VI Wydziat Gospodarczy K「争jowego Rejest「u S争dowego KRS

OOOOO40364,NIP899-22-28-56O,REGONOO6320384,

kto「y「ep「ezentuje:

1,Kata「zynaKapuSc胎ska-Dy「ekto「

-ZWanymdaiej,,ZamawlaIaCym’’

a

-ZWanadaiej"Wykonawcず

§1.

Poctsfawazawan方aumovyiS書onyumovy

l.Podstaw争zawa「cia umowy jest decyzja o wyborze najko「ZyStniejszej oferty w trybie zapytania

Ofertowego-Sygnatu「aEZ/820/NT/22.

2.St「onamininle」SZe」umOWyS争ZamawIa」争CyiWykonawca.

§2,

PIZedmiotumovy

Niniejsza umowa dotyczy wykonaniaidostawy w6zka wsadowego do mycla Obuwia ope「acylnegO

kompatybi-nego z my」n-a GETINGE9122szczeg6tow○○Pisanego w Zataczniku n「1,ZWanegO dale」

Wyrobem,Wykonanymp「zezWykonawc?idosta「CZOnymdosiedzibyZamawi到争Ceg○○

§3,

Vl匂runkidosfaw

l.Dostawa Wy「obu nast争p-na POdstawie Zam6wienia z†○之OnegO P「ZeZ Zamawia」aCegO Wg OPISu

ZgOdnegozZatacznikiemn「1doumowy.

2.Zam6wionyWy「6b,WykonawcazobowI弓Zujesiedosta「cza6dosiedzibyZamawia」aCegOdomie」SCa

wskazanego p「zez Zamaw-a」aCegO§「odkiem t「anspo血We W†as=ym Zakresieina wlasny koszt

wterminiedo45dnioddniaot「zymaniaodZamaw-a」争CegOZam6wienia.

3,Je之elidostawawypadawdniuw01nymodp「acyIubwsobot?'dostawanast争pIWPlerWSZymdniu

「oboczympowyznaczonymte「minie.

4.St「ony uznaj争e-maii za obowi争zujacy dokument Zam6wienia(Skan podpisanego dokumentu

Zam6wienia).

5.WykonawcazobowlaZany」eStna SWOj kosztzabezpieczy6dostaw?lPOnOSiztegotytu†u peJn争

odpowiedzia-no§6　a之　do momentu odeb「ania Wyrobu przez Zamaw-aJ皐Ceg〇・Wykonawca

odpowiedzia-nyjestzawyb6「§「odkat「ansp〇時jakizawla5ciwe(Odpowiednie)opakowanieWyrobu.

6.P「zekazanie Wyrobu p「zez Wykonawce Zamawla」争Cemu Wymaga POtWie「dzenia odbioru p「ZeZ

WyZnaCZOnegOP「aCOWnikaZamawiajaceg〇・

§4,

Zobowi?Zanfavykonawcy

l.WykonawcawykonaPrzedmiotumowywfasnymisilami.Powie「Zeniewykonaniaczesciprzedmiotu

umovy podwykonawcom wymaga uP「Zedniej pisemnej~　POd rygo「em niewa之noSci,ZgOdy

Zamaw-aJaCeg〇・Wykonawca ponosi pe†n亀　odpowiedzialnoS6　za dziataniaIub zaniechania

podwykonawc6w,kt6rympowierzy†wykonaniep「Zedmiotuumowy.

2"　Wykonawca wykona P「zedmiot umovy zgodnie z obow-aZuJaCymiprzep-Sam主nO「mamip01skimi

zha「monizowanymizno「mamieu「OPejskimi.

§5.

SHadnikiumOWy

lntegrainacze§ci弓ninle」SZe」umOWy」eStZ∈崎CZnikn「1-OpisPrzedmiotuzam6wienia・

§6.

Czasobowi3ZyWanねumovy

Czasobow-aZyWanianin-eJSZqumOWyuSta-as-enaOk「esoddnia〇・〇・〇grudnia2022r・dodnia31marca

2023「,



§7.

WahoS6umovy

l.Zawykonaniep「zedmiotuumowyStro=yuZgadniaJ争maksymaInewynagrodzeniewkwocie:

b「utto:………,.〇〇〇…,……,Zt(StOWnie:

○○…○○……,……,…Zl(S†ownie:

Z†ote OO/100),W tym nettO:

ZtOtyCh OO/100),Pius podatek

VATwgobowiazu」aCyChp「zepis6w-ZgOdniezestanemp「awnymnadziehzawarciaumowypodatek

VA丁wynos上○○%,CZyi上.○○…○○..・○○……○○…Zt(S†ownie∴　　‥・ZtotyChOO/100).

2.Cena Wy「obu zaofe「owana p「zez Wykonawce jest stala(niepodlegaj争walo「yzaQji)i bedzie

ObowlaZyWafawca†ymok「esienajakizostaiazawarfaumowa.

3,Wvvynagrodzeniu wskaza=ym W uSt"1ninreuszego parag「afu umowy mie§cisIe Ca†kowity koszt

wykonaniap「zedmiotuumowy-niep「zewidujesie之adnychdodatkowychplatno§ci.

§.8"

ReguIowamenaIe之noSci

l,NaieZnoS6wskazana w§7ust.1umowy b?dzie「eguIowana przez Zamawiajacego zgodnie

zzam6wieniemok「ef厄nymw§3umowy,PrZeIewemzkontabankowegoZamawiajacegonakonto

bankoweWykonawcyn「・…………二〇……‥"…"…・…Wte「minie30d申icz争coddniadosta「CZenia

ZamawlaJaCemuPraW剛owowystaw一〇nejfakturywformiepapIe「OWe申bformacieust「ukturyzowanym

zapos「ednictwemp-atformye-ekt「onicznegofaktu「owania.Wp「ZyPadkuwskazaniawt「e§cifaktu「y

nume「u rachunku bankowegoimego ni之OkreSIony w zdaniu pop「Zedninl,Zamaw-明Cy WeZWie

Wykonawcedodop「owadzenia」eJZgOdn05cizumowa-WStrZymu」eZaP†at?doczasudo「eczenia

fakturyzawiera」争CeJP「aW剛owynumer「achunkubankowego-ZgOdnyzumow弓・

2.WykonawcazadostarczonyWyr6bwystawiZamawiaj争cemufaktu「ewedfugcenyok「e§Ionejw§7ust.

1umowy・

3.WprzypadkuWyrobudosta「czonegona podstawieZam6wienia)Wa…kiemzaptatyjestnaIe之yta

realizaQjaZam6wienia.Wykonawcaniemo之edosta「czy6faktu「yZamawi副acemuwczemnlqni之Wdniu

naleZytego zrea-izowania Zam6wienia・Wprzypadku dostarcze=iafaktury p「Zed dniem naleZytego

z「eaiizowania Zam6wienia przy叩u」e S-e,之e faktu「a zostafa dosta「CZOna W dniu naie之ytego

z「ea=zowaniaZam6wienia.

4,Nafakturzezadosta「czonyP「zedmiotzam6wieniaWykonawcazobowiazujesieumieSci6wwidoczny

spos6b numer ninle」SZq umOWy O「aZ nume「Zam6wienia Zamawla」aCeg〇・Faktu「a w fo「macie

ustruktu「yzowanymzostaniedosta「czonaZamawia」争CemuZaPOS「ednictwempIatfo「myelekt「Onicznego

fakturowania na」POZnreH Wd両dosta「czeniazam6wionegoWyrobu.Faktu「awformie papIe「OWeJ

zostaniedosta「czonaZamawIa」aCemuW「aZZdostawazam6wionegoWy「Obu.

5.Zapfata na-eZnoScizostanie dokonana na podstawie p「awidtowo wystawionej faktury,ZgOdnie

ZPOStanOWieniamiust"4powy之e」・

§9,

Zakaそydofyczacevykonawcy

l.Wykonawca nie mo之e dokona6cesJ`Wie「zyte-no§cibez uprzednie」ipISemne↓・POd「ygorem

niewa之noSci,ZgOdyZamaw-aJaCegO,aniregu一〇Wa6wierzyteino§ciwd「odzekompensaty・

2.Wykonawcazobow-aZu」eSi?doniezawie「aniaum6wporeczehjakigwa「anq-ZPOdmiotamit「ZeCimi

dotycz争cych zobow向za丘wynik如CyCh z nin-ejSZq umOWy,aniwy「a之a6zgody na p「ZySt争Plenie

dodtugu.

§10,

W尋mnkigwaranq/iirekq/mi

l.Wykonawcaudzie-aZamawla」aCemugWa「an坤「ekojminaprzedmiofumowynaOk「es24mieslaceOd

dniadokonaniaodbio「uprzezZamawiaJ皐Ceg〇・

2.Wramachodpowiedzia-noSciztytu-ugwa「ang一一rekQjmiWykonawcawymieniwadliwyWy「6bnawoiny

odwadlubdokona」egOnaP「aWy'」e之eliwadyteu」aWnl争SIeWClaguterm向Okt6「ymmowawust.1.

wykonawcazobowiazany」eStdosta「czy6Wyfobwo-nyodwad-ubdokonac」egOnaPraWyniezw†ocznie

-niep6之niej」ednakniZwcl争gu14dnioddniazgtoszeniaprzezZamawfajacegozaPOmOCae-maiia

(Skanpodpisanegodokumentu)iubfaksu.

3.Wykonaniezobowi争zahztyt血gwa「anq。r?kojminaleZydop「Zedmiotuumowy.

4,NinieISZaumOWaStar¥OWidokumentgwa「ancyJnyW○○Zumieniuprzepis6wKodeksucyw冊eg○○

5.DoodpowiedzfalnoSciWykonawcyztytu-u「ekqimistosu」eS-eP「ZeP-SyKodeksucywIIneg○○

2



§11.

Osobyo巾owiedzialnezareaIiZaqeumovypostronieZamall〃a昭Ceg0

1.Osobaodpowiedziainaza「ea"zaqeumowypost「onieZamawiaJ争CegO:KierownikDzialuUtrzymania

Ruchu-MiroslawRogala,te上663891781,e-mail:m,「Ogala@szpitaトma「Cjniak.w「oclaw.pi

2.0soba odpowiedziaIna za nadz6「nad「ea=za明　umowy po st「Onie Zamaw-a」aCegO:Dy「ektor

teI.713064420.

§12,

Zmfanaposfanowie高umowy

l.Wszeikiezmiany umowywymag明zachowaniafo「my p-SemnegO aneksu,POdpisanego przezobie

St「OnyPOd「ygoremniewaZno§ci.

2.St「onyzastrzega」aSObiep「awodowp「owadzeniazmianwumowiewwypadkachok「eSIonychponiZ印

「)zmianadanychZamawi争j争cegoIubWykonawcy(nazwy,Sjedziby,nreWidencyjnegoNIP,REGON'

fo「myp「awnejitd.);

2)zmianykontabankowego;

§13,

Ods向pienieodumowy

l.Zamawla」aCymOZeodstapi6odumowy一」e之e=‥

1)Wykonawcawykonujeprzedmiotumowywspos6bniezgodnyzumowalubno「mam=wa「unkami

P「aWemOkre§ionym主

2)Wykonawcaniewykonujewustalonymte「miniezobowiazahokre§lonychw§9umow;

3)Wykonawca dosta「cza Zamawiaj争cemu p「Zedmiot umowγ,kt6「ego parametry techniczne

ijako§ciowenieodpowiadaj争wymaga=iomZamawIa」aCeg○○PISanyChwZa†争cznikun「1.

2.W sytuacj主W ktorej Zamawiajapy dowiedzialsie○○k01icznoSciach uzasadniaj争cych odstapienie

odumowy,WSkazanychwust.1powyZej,Zamawia」弓CyWeZWieWykonawcedozaprzestaniana「uszeh,

WyZnaCZa」aCmuP「Zytymtermindousun-eC-ana「uSZeh.

3.Pobezskutecznym uplywIeWyZnaCZOnegOterminu,Okt6rym mowawust.2powyZ匂)Zamawla」aCy

bedzie uprawnionyd○○dstap-enia od umowywterminie40dniod dnia,W kt6rym Zamaw-a」aCy

dowiedzia†s-e○○k01ieznoSciach wskazanych w ust.1powy之eJ,uZaSadnia」aCyCh odst争p-enie.

0Swiadczenie○○dstap-eniu spo「z争dzone zostanie w fo「mie pISemne」idostarczone niezwlocznie

Wykonawcy.

4.ZamawlaJaCymOZeodstapi60dumowywraziezaistnieniaistotneJZmianyokoiiczno§cipowoduj争ce」,

Zewykonanieumowynie-e之ywinte「esiepublicznym-CZegOniemoZnabytop「ZeWidzie6wchw帥

zawa「ciaumowy巾bda-szewykonywanieumowymo之ezag「OZi6istotnemuinte「esowibezpieCZehstwa

pahstwalubbezp-eCZehstwupubIicznemuwterm面e30dniodpowzleC-aWiadomo§ci○○k01iczno§ci

uzasadnia」争Ce」Odstap-enie-W takim p「zypadku Wykonawca moZe za之ada60d Zamawi明cego

wy-acznjewynag「odzenia=aleZnegoztytu†uz「ea=zowaneJ」u之CZeSciumowy.

§14.

Karyumowne

l.WykonawcazapiaciZamawiaj争cemunastepujacekaryumowne:

1)wwysokoSci200ztzaka之dydziehzwlokiwdostawie,POCZ争WSZyOddnianastepujacegopo

uplywiete「minuok「e§Ionegow§3ust.2umowydodniaz「ealizowaniadostawy;

2)w wysokoSci200zI za ka之dy dzieh zwloki w wykonaniu zobowi争zah wynikajacych z

odpowiedzialnoSciztytulugwa「anq=「ekqimi;

3)wwysoko§ci2000z-je之eliZamawiajacyodst争piod umowyzprzyczynIe2争cych post「Onie

Wykonawcy;

4)wwysokoSc=OOOztjeZeIiWykonawcanaruszyzapisy§9umowy"

2.Je之eIi szkoda p「zewy之SZa WySOko§6　kary umown?」,ZamawlaJ争Cemu PrZyS山gu」e PraWO

dodochodzeniaodWykonawcyodszkodowaniap「zewy之SZa」争CegOWySOko§6naliczon句ka「yumownq.

3.Wykonawcawy「a之azgodenapot「争canieka「umownychzp「ZyS山gu」aCegOmuWynag「Odzenia.

4.Brakszkodyniewytaczaup「awnieniaZamaw-a」aCegOdonaliczeniaka「yumowne〇・

5.Maksyma-nawysokoS6karumownych,kto「emog争by6naliczoneWyko=aWCyt020%warto§cib「utto

umowy,WSkazanejw§7ust.1umowy
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§15,

OSwfadczeniedofyczacezobow向Zanねdozachowaniaw申yemnicymfomaQ/io加nkQ/OnOWaniu

DoInos佃S妬egoSzp細faSpeQiaIisfycznego/m.「Marciniaka-CenfmmMe匂ycynyRatunkowq

l.Wykonawca oSwiadcza,之e zobowiaZuJe Si?do zachowania w tajemnicyInie u」aWniania osobom

t「zecim,WCZaSie trwania umowy oraz po」e」「OZWl争Zaniu,WSZelkichinformaql ZWIaZanyCh ze

Swiadczeniemp「zedmiotuumowynapodstawieninle」SZqumOvyO「aZPOZySkanychtadrog争informaql

Ofunkqonowaniu D01no§IaskiegoSzpitala SpeqaIistycznegoim.T.Marciniaka-Cent「um Medycyny

RatunkoweJ,StanOWlaCyChtajemnlCePrZedsiebiorstwaw「ozumieniuustawyzdnia16kwietnia1993「・

OZWalczaniunieuczciwejkonku「en句i(t.j.:Dz.∪,Z2022「.,POZ.1233).

2.Wykonawca zobow-aZu」e SIe「6wnieZ do p「ZeSt「Zegania przepis6w○○Ch「onie danych osobowych,

WSZCZeg6Ino§ciRozpo「zadzeniaPa「iamentu Eu「opejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia

2016「"WSP「aWieoch「onyos6bfizycznychwzwi争zkuzp「ZetWa「Za=iemdanychosobowychiwsp「awie

SWObodnego przep†ywu takich danych o「az uchylenia dy「ektywy95/46AVE(Og6lne「ozpo「zadzenie

0OCh「oniedanych)o「azustawyzdnia「Omaja2018「〇〇〇Chroniedanychosobowych(t.j∴Dz.U.z2019

「.,POZ.1781zp6之n.zm).

3.Umowa「eaIizowana」eSttak之e wopa「Ciu o przep-Sy uStaWyZ dnia19iipca2019r.0ZaPeWnianiu

dostepno§ciosobomzeszczeg61nymipot「zebami(Dz"∪"Z2020r.poz.1062).

4,Jednoczechie Wykonawca oSwiadcza,Ze znana jest mu odpowiedziaInoS6ka「na o「az cyw冊a

Wynikajacazww.ustaw.

5.Zamawia」争CyO§wiadcza,之ewzwi争zkuzwykonywaniempostanowiehniniqSZejumowymo之esta6si?

administratorem danych osobowych bedacych w posiadaniu Wykonawcy(np.dane p「acownik6w

Wykonawcy),lnformaQje na temat p「zetwa「zania danych osobowych znajduj争　sie na st「Onie

Zamawiajacego www.szpita」ma「Ciniak.w「oclaw,Pilub pod ad「esem mailowymiod@szpital-

ma「Ciniak,W「OCiaw.p上

§16,

Kwestiespome

Spo「y mog争cewynika6wzwiazku z rea=za明umowy st「onyzobowIaZu」aSi?「OZStrZyga6polubownie

nad「odzenegoqa坤W「azieb「akupo「ozumienia,匂.wsytua勘gdywte「minie30dnioddniapodjecla

negocJaQjistronynieoslagn申ypo「ozumienia-SPO「yrOZSt「Zyga†b写dzies争dwla5ciwydIamlqSCaSiedziby

ZamawlaJ争Ceg〇・

§1了・

励neposねnow/eniat/mOvy

Wsp「awach nieu「eguiowanych niniejsz争umow争zastosowanie maJaPrZePiSy uStaWy P「awozam6wieh

pub-icznych,Kodeksu cywilneg○○raZinne powszechnie obow-争ZuJaCe P「ZePisy prawa maJaCeZW-aZek

ZPrZedmiotemumowy.

§18,

Posfanowieniakohcowe

Umowa sporzadzona zostata w3jednobrzm-争CyCh egzempla「ZaCh-1egzemplarz dla Wykonawcy,

2egzempiarzediaZamawfajaceg〇・

Za†aczniki:

1.zal争cznikn「l-Opisprzedmiotuzam6wienia.

ZamawlajaCy: Wykonawcaこ
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Zai雀cznikn「ldoumowy……..…

OPISPRZEDMIOTUZAMOWIEN看A

WOZEKWSADOVVY

DOMYCIAOBUWIAOPERACYJNEGO

1.WymlaryW6zka-kompatyb冊ez my申aGETiNGE9122:

Sze「oko§6葛90cm,

Wysoko§6-180cm,

G†eboko§6-180cm.

Dopuszczas-emarglneSvymia「6w+/-Wa巾○§ciumo之=wla」aCedokowaniew6zka

WurZ争dzeniuGETiNGE9122.

2.W6zek wykonany zesta=nierdzewne」.

3.W6zekwyposaZonyw4szt"k6†sk「etnychwykonanychzmateriatownie

koroduj争cychdostosowanychdoproces6wmyciaidezynfekdyzuZycIemSrodk6w

Chemicznychwwysokiejtempe「atu「Ze・

4,W6zekskonstruowanywspos6bumoZIiwla」争Cyjednorazowemycie80-100sztuk

Obuwiaope「acylneg0.

5・Ka之dybutnak†adanynadysz与natryskow争umoZIiwla」aC争myCiebut6wod§「Odka"
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