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=.0pisprzedmiotuzam6wienia・

Rekawiczkido mycla Sk6ry bez uzycla WOdy-CPV33700000-7"　WiloSci2000

opakowah,gdziewjednymopakowaniumieScisielOszt.

Nasaczonejednorazowe「ekawiczkidodekontaminaq一〇「aZmyCIaipielegnaQjisk6rybezu之ycla

wody°neutra-nympHd-ask6ry,ZdodatkiemoktenidynyorazaIantoi=yWe(剖ugopISujakw

Ka「cieproduktustanowiacazalacznikdoninie」SZegOZap「OSZenia.

冊Wykazvvymaganychdokument6wodWykonawcy:

1)Wype†nionyd「ukFORMULARZAOFERTYWYKONAWCY-Zat.n「1Zap「OSZenia.

2)Wype師Onydruk二Kartyp「Oduktu.

3)Aktuainywpisd。wla§ciweg。rejestru,uPraWniajacegoWykonawcedowystepowania

wob「ocieprawrym(POtwie「dzonyzazgodno§6zoryg-na†emprzezWykonawce"

4)Dokumentyposwiadczaj争ce,ZeWr6bposiadaoznaczenieCEspe†niaj弓cedyrektywy
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Wykonawcamo之ezw「6ci6siedoZamawiaJaCegOZZaPytaniemdot.t「e§cizapytaniaofertowegomailem

naad「es工WySOCki@szpita一一ma「Ciniak.w「oclaw.pi-najp6Zniejna3dnip「zedup†ywemte「minusktadania
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ZamawiajacydopuszczamoZ-iwo§6z†○之eniaoferiwformiepap~e「OWe⊥WSekretariacieDyrekdy
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KARTAPRODUKTU 

Rekawiczkidomyciask6rybezuzyclaWody 

し.p. �OPISVVYMOGU �PARAMETRY VVYMAGANE �PARAMETRY OFEROWANE 

1. �NeutralnepHdIask6ry �丁AK � 

2. �Zawie「aoktenidyn? �丁AK � 

3. �Zawie「aalanton看n? �丁AK � 

4. �BezsubstancjibaM争CyChizapachowych �丁AK � 

5. �Niewymagasp山kiwania �丁AK � 

仲Oくわis岬rawnionegop′Zedstaw/cieIaOferenta/



Za鳴CZnikmldoZaproszenia

……………………dnia‥……….……..….

FORMULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Nazwa;

Numertele重bnu:…………………………….Adrespocztyelektronicznej:

NumerNIP

Bankinumerkonta

NumerREGON

OsobadokontaktuzZamawlaJaCym,nrtelefonu

OFERTA

Nawi雀Z可雀cdoogloszenia zdnia

rekawiczekdomyciask6rybezuZyclaWOdyzgodniezopISemjakwKarcieproduktu.

SkIadam/ynastepuJ雀C雀Oferte:

CenazadostawecaloScizam6wieniaszczeg6fowoopISane]WPunkcieIIZaproszenia

netto∴…………………‥PLN十VAT……‥.%…………‥.…………PLN

brutto∴……………………..PLNs壬ownie

r.nadostaw写

JednoczeSnieoSwiadczam/y,Ze:

a)wyraZamyzgodenaplatnoS6zafaktur9Wteminie60dni,

b)zam6wienie zrealizujemy zgodnie z potrzebamiZamaw垂i年cego w okresie wyznaczonym przez

Zamawl利生CegO,

c)akceptt寄emyprqiektumowyizobowiaz可emysie,WPrayPadkuwyborunasz♀jofertydozawarciawe

WSkazanymprzezZamawl年限CegOteminie,

d)uwa之amysiezazwiazanychnini♀jsz雀ofertaprzezokres30dnioduplywuterminuskねdaniaofch,

e)us血g?b9d轡c包przedmiotemzam6wieniawykonamyw書asnymisilami,

f)wszystkiezaねcznikistanowiかntegralnacz肇6oferty,

g)pod gro乞ba odpowiedzialnostikam♀j wszystkie z軸CZOne do oferty dokumenty opist弱stan

faktycznyiprawnyaktualnynadziehotwarciao士証(art.297ustawykodekskamyzdnia6czerwca

1997r./Dz.U.nr88,POZ.553zezmianami/・

Za士雀cznikamidoniniqjsz♀jofertys脅:

l)Fomularzofertovy-Zalqczniknrloferty.

2)Wyci縫ZrejestrudzialalnoScigospodarcz♀jlubKRS.

3)Wype血ionydruk-Kartaproduktu.

仲0毎一is印rawnionegoprzedsJawicielaC准renta/



ZataczniknrldoFo「mularzaofertowego 

FORMULARZ　-CENOWY 

」.p. �Nazwaasortymentu �j.m. �iloSe � � � �’譲 二∴ �二〇 �,簾 ∴∴ 一∴幸三で∵ ��発露 拳、¥、認 ∴∴÷売子 ���ゝ蚤. �戴… 、∵i �蓬懇鬱ふl ��鰹義饗饗饗畿’ ∴.丁 ����幸喜 餐 �※態翳饗 ���≡擬と葛「 �毒翳 ‾襲 
享 駿額 ����8 ��� �窓 � �襲・麗逐 �豊′音、三三三,ミ �� �一′ �� ���◆ �繋 

1 �Rekawiczkidomyclai PielegnaQjisk6rybez uzyc看aWOdy �S乙t. �2000 � �繋 添裟 � ��窯藁繋 」∴ �� � � �∴∴: 謬 薮 � �繋 � �一∴註・ 一∴黒 子∴二三 � ��� � �� � 

霧 � � � �.裟 � � �� �…挙 …慈 � � � �二葉 ���� � 

.瑳 ∴∴ ′老残 � � � �∵∵ 奇襲“ � �ー¥ 繋 �一二二、∴、子 繋繋 鬱繋 � �窯 � � � � �� � �∴ヾ � ��饗　臆　‾饗欝葵 ��姿 

∴ヾ音 二言 繋 �手蔓 誤 …添 � � ��畿 ��� � �」、 ��臆　湊、 � ����襲 ※ � �� 

∴∴∴丁 子 ∴∴∴ /ま議案 ���� � �‾一懸 ��� �、浅　発麗態 ���� �� 

言 �謹製 � � �露 �襲 �.∴∴ ∵∴∴∴一 つ呑≡ス‾“ �一　千:’: ∴∴∴三一 ��翁繋懇一叢懇態 薫饗饗欝繋 �� �賓寒　‾ ��・　　　　　　　　　　　　, 

謹 製箋 � � �� �∴」 ��畿 ���惑.臆、′ �∴.i `港　‾ ���� �∴∴∴ ��∵栄二 駿怒髪 ∵∴言 � 
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UmowaNr………./NTG/2022/一DOSTAWA・WZ6rumowy

ZaWartaWdniu..,…………………‥○○….,r,WeW「oc†awiupomiedzy:

Dolno§IaskimSzpitaiemSpecja看istycznymim.T.Marciniaka-Cent「umMedycynyRatunkoweJ

ul,Gen.AugustaEmilaFieIdorfa2,54-049Wroclaw

ZarqeStrOWanymWS争dzieRejonowymdlaWroctawia-Fabryczne」WeW「odawiuVIWydziatGospodarczyKrajowegoRejestru

SadowegoKRSOOOOO40364,NiP899-22-28-560,REGONOO6320384,

kt6ry「ep「ezentuje:

1)TomaszDymyt-ZastepcaDy「ekto「ads.Ekonomiczn○○EkspIoatacyjnych

2)D°rOtaTop〇両cka-G†6wnyKsi?gOWy

-ZWanymda同,,ZamawIalaCym’’

a

kt6「y「ep「ezentuje:

ーZWanymdaIej"Wykonawc亀山・

§1,

P層edmiofumOWy

Ninie」SZa umOWa dotyczy d。StaWy「?kawiczek do myc-a Sk6「y bez u之yc-a WOdy,ZWanyCh daIeJWyrObami,Okrestonych

SZCZeg6†owo w za†czniku n「l do umowy,SPO「Zadzonym na podstawie zIoZoneIP「ZeZWykonawce ofe巾y do siedziby

Zamawla」争CegO,domIqScaWSkazanegoprzezZamawraJapegO.

§2,

VVarunkidos書aw

l.Rea=zacjadostawywyrob6w,Okt6rychmowaw§1umowγ,naSt?P°Wa6bedzienapodstawiemaksymainie4zam6wieh

ZtO之OnegOPrZeZZamawIa」aCegOZgOdniezzal争cznikiemn「1doumowy.

2.Zam6wionewformiepISemne」Wy「Oby,O kt6rych mowawust.1povyzej,WykonawcazobowIaZu」eSiedostarcza6do

siedzibyZamaw-aJaCegOdomIeJScaWSkazanegop「zezZamawIa」争CegO§rodkiemt「anspo山Wewlasnymzakresieina

wtasnykosztwterminied045dnioddniaotrzymaniaodZamaw-a」争CegOZam6wienianaadrese-mailWykonawcy.

3.Je之elidostawawy「ob6wwypadawdniuwoInymodp「acylubwsobote,dostawanastapIWP-eMSZymdniu「oboczympo

WyZnaCZOnymte「minie.

4.Stronyuznajae-maiizaobowiazujacydokumentzam6wieniawy「Ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia)・

5.Wykonawcazobowi争zanyjestnasw6jkosztzabezpieczy6dostaw?WγrOb6wiponosiztegotyt山upe†naodpowiedzialno§6

a之domomentuodeb「anjawyrob6wprzezZamawla」aCegO,Wykonawcaodpowiedzialnyjestzawyb6「§「odkatranspo山,

jakizaw†a§ciwe(°dpowiednie)opakowaniewyrob6w"

6.Przekazaniewyrob6wprzezWykonawceZamaw-a」争CemuWymagaka之dorazowegopotwie「dzeniaodbio「u同○§cIWy「Ob6w

PrZeZWyZnaCZOnegOPraC○WnikaZamawiaJ争Ceg0

7.Dostawawyrob6wbezpotwierdzeniazam6wienianap-Smiep「zezZamaw-a」aCegObedziedokonanana「yzykoWykonawcy

iniewi争之eZamaw-ajapegOC○doprzy】弓C-aWy「Ob6wizaptaty.

§3,

Zob°wi3Zania明ykonawcy

l.Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w†asnymi si†ami"　Powie「zenie wykonania czesci p「zedmiotu umowy

podwγkonawcomwymaga up「zedniej pisem=ej,POd rygo「em niewaZno§ci,ZgOdyZamawiajaceg〇・Wykonawca ponosi

petn争odpowiedziaIno§6zadzialanialubza=iechaniapodwykonawc6w,kt6rympowie「zyiwykonanieprzedmiotuumowy.

2.Wykonawca wyko=a P「Zedmiot umowy zgodnie z obow-aZu」争CymIPrZeP-Sami・nO「mam-P01skimizha「monizowanymi

ZnO「mamieu「opejskimi.

3・Wykonawca zobow-争Zu」e Si?P「Zedto之y6Zamaw-aJaCemu W「aZ Z dostawa dokumenty dopuszcza」aCe d○○b「otui

stosowanianatereniePoiskiwy「obywykazanewza†acznikunrldoumovvy.

4,Wykonawcaniebedziewnosi†roszczehdoZamaw-a」aCegOWPrZyPadkuog「aniczeniaprzezZamawlaJ争CegOPeinejiio§ci

PrZedmiotuumowy.

§4"

Vl匂r〃nkizakupuzas書epczego

l.Wprzypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewyrob6wwewskazanymw§2ust2.umowyterminie,Zamawiajacy

bedzie up「awnionydozreaIizowania zam6wienia uinnego dostawcyz uwzgIednieniem mo之IiwoScizakupu wyrob6w

「6wnowaZnych(tzw.nabyciezastepcze).Zamawiaj争cypowiadomipisemnieWykonawceotakimzakupie,C°OZnaCZa6

bedzieanulowaniezto20negOWCZechie」Zam6wienia.



2.Wp「zypadku dokonania nabycia zastepczego,Wykonawca zobowi争Zanyjestzapねci6na rzeczZamawlaJapegO kwote

StanOWI争C争「6之niCe POmiedzy cena∴WyrOb6w,kt6「争　Zamawia」aCy ZObowl争ZanyJeSt ZaPtaCi6　w zwi争zku

Z nabyciem zastepczy町a∞naWγrOb6w,jak争Zamawiaj争cyzaplaciルyWykonawcy,gdybyten dostarczylzam6wione

Wy「Obywterminie.Wykonawcazobowiazanyjestdozap†atykwoty,Okt6rejmowawzdaniupoprzednim,Wte「miniedo30

dnioddniawystawieniaprzezZamawIa」争CegOnOtyObci争zeniowej,bed cejjednoczechiewezwaniemdozapfaty.

§5.

Skねdnikiumovy

lntegraln争czescl争ninleISZe」um°Wγ」eStZal争czniknrl-Formularzasortymentow○○CenOvy.

§6,

Czasobowi弓zywanfat/mOWy

CzasobowiaZyWanianinIqSZe」umOWyuStaiasIenaOk「esoddnia……「"dodnia……r・

§7.

Wさ青oS6t/mOWy

l.0g6lna wartoS6　umowy wynosi　"　　　　　…"Zi b「utto(S書ownie:

ZZa(争cznikiemn「1doumovvy.

.ziotych〉タ　ZgOdnie

2.Wykonawcagwa「antujesta†einiezmienne∞nyPrZeZCalyczasobowiazywaniaumowy.

3.Stato§　oen,Okt6「e」mOWaWuSt"2powγeyniedotyczyobni之eniaprzezWykonawcecenwykazanychwzatacznikun「1do

umowγ,ZP「ZyCZynnieujetychwumowie,P「ZeZCalyczasobowi争zywaniaumowy.

4.Wp「zypadku zmiany ustawoweJStaWkiVA丁,Zmiana wynag「°dzenia obj?tegO ninieJSZ争umOW争,Wynikajapaze zmiany

StaWkiVA丁,naStePujeZdniemweJSCiaw之ycIeaktuprawnegozmien-a」争CegOteStaWke.

§8,

Regu/OWanjenaIe之noSc;

1.NaleZno§6　za dostarczone vy「oby b?dzie「egulowana przez Zamaw-aJ争CegO P「Zeiewem z konta bankowego

Zamawia」争CegO na konto bankowe Wykonawcy n「 W te「minie6O dni,licz争c od dnia

dosta「czeniaZamawla」aCemuP「aWidtowowystawionejfaktu「ywfo「miepapierOWqlubformacie ustruktu「yzowanymza

posrednictwem pIatfo「my eIekt「onicznego faktu「。Wania.W przypadku wskazania w t「e§cifaktu「y nume「u「achunku

bankowegoinnegoni之Ok「e§一onywzdaniupop「zednim,Zamaw-a」争CyWZyWaWykonawcedodop「OWadzeniaJeJZgOdno§ciz

Umow争iwst「zymujesiezzaptat争doczasudor写czeniafaktu「yzawieraj争cejp「awidiowynume=aChunkubankowego-

ZgOdnyzUmowa.

2.WykonawcawystawiZamawla」aCemufaktu「ewediug cenjednostkovvych,ZgOdniezZa†争cznikiem n「1do umowy・a

ZamawIa」争CyZaPtaCiWykonawcyzadosta「czonewy「Oby.

3.Nawszystkichfaktu「achdotycz争cychninIe」SZegOPOSt?POWaniaWykonawcazobowl争ZanyjeStumieSci6wwidocznyspos6b

numerumowyZamaw-aJaCegOO「aZnumerZam6wienia.

§9.

ZakazydofyczaceW)在OnaWCy

l.Wykonawca nie mo2e dokona6cesjiwierzyteIno§cibez uprzedniejipisemnej,POd rygo「em niewa之noSci,ZgOdy

Zamawiajapego,ani「egulowa6wie「zytelno§ciwdrodzekompensaty・

2.Wykonawca zobow-争Zu」e Sie do niezawie「ania um6w poreczehjakigwa「anqiZ POdmiotamitrzecimidotycz争cych

zobowi争zahwynikajacychzninle」SZe」umOWy,anlWy「a之a6zgodynaprzyst尋pieniedod山gu.

§10.

W白州nkigwaranc/iirekQ/mi

l.Wykonawca udzielaZamawIa」争Cemu gWaranq=「ekojmina przedmiot umowy.Wykonawca udzieia ZamawIaJaCemu

gwa「anQjinaok「es36miesiecy,ZgOdniezopisemzawartymwZa†acznikunr川CZaCOddniadokonaniaodbiorup「zez

ZamawlaJaCeg0.

2.W「amachodpowiedziaino§ciztytu†ugwa「anQjiirekojm主Wykonawcawymieniwadiiwywy「6bnawoInyodwadIubdokona

JegOnaPraWy,」e之eIiwadyteu」aWn-aS一?WC-agute「minu,Okt6rymmowawust・1powyzej.Wykonawcazobowiazany」eSt

dosta「czycwy「6bw0lnyodwadiubdokonacjegOnaPraWynjezwIocznie-niepoznlejjednakni之WCl争gu30dnioddnia

zg†oszeniaprzezZamawiaj争cegozapomocae-maiIa(Skanpodpisanegodokumentu).

3.Wykonaniezobowiazahztytutugwaran中ロ「?kQiminale之ydop「zedmiotuumowy.

4.Niniejszaumowastanowidokumentgwarancy」nyWrOZumieniuprzepIS6wKodeksucyw-Inego.

5.DoodpowiedziaInoSciWykonawcyztyt血rekqjmistosujesieprzepisyKodeksucywiinego.

§11.

Osobyoく咋OwiedzialnezaI℃a施aqeumovypostronieZal舶M明CegO

l.Osobaodpowiedzia-naza「ea-izaqeumowypost「。nieZamaw-aJaCegO‥Kie「OWnikSekcjiGospodarczejte上713064439・

2.0sobaodpowiedzialnazanadz6rnad「ea-iza明umowypostronieZamawiaj争CegO:DyrektorteI・713O64420.

2z4



§12.

Zmねnapos館nowieht/mOvy

l.Wszelkiezmianyumowywymagajazachowaniaformypisemnegoaneksu,POdpisanegop「zezobiestronypod rygorem

niewa之noSci,

2"　Stronyzast「zegaj争SObieprawodowprowadzeniazmianwumowiewwypadkachokre引onychponizeJ‥

1)zmianadanychZamawjaj争cegoiubWykonawcy(nazwy,Siedziby,nreWidencyjnegoNiP,REGON,formyp「awnejitd.);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktovychzawartychw§2ust.2umowyorazdanychzawartychw§3ust.1umowy.

3.Dopuszczasiezmianeumowywzak「esiep「zedmiot°vym,tOJeStZaSt争Pieniewy「Obuobjetegoumowaodpowiednikiem

WP「ZyPadku:

1)zaprzestaniawytwarzaniap「zezp「oducentawyrobustanowiacegoprzedmiotumowy;

2)wycofaniastaregoiwp「owadzenienowegowy「obustanowiacegop「zedmiotumowy;

3)wygaSnieciaSwiadectwarejest「a部.

4.Zmiana,Okt6「e」mOWaWuSt.3powyzej,bedziedopuszczaInapodwa「unkiem,之eodpowiednikwyrobu:bedziespe柚al

wszystkievvymaganiaZapytaniaofertowego,nieb写dziemia汗i之SZyChparamet「6wodzaofe「owanychp「ZeZWykonawc?W

ofercieo「azbedzieznajdowalzastosowaniecona」mnIe」WtyCh samychwskazaniachcowyr6bstanowI争CyP「Zedmiot

umowy′P「ZyCenjeniewγZszeJnj之CenaVvyrObustanow-qCegOPrZedmiotumowy"

5.Zmiany,Okt6「ychmowapowγ之eJ,mOganadtodotyczycsposobukonfekQjonowaniawyrobu.

6.W p「zypadku zmian stawek podatku VAT,Zmiany wysoko§ciminimalnego vynag「Odzenia za prac?,Zmiany zasad

iwysoko§cistawkisk†adkina ubezpiecze=ia spotecznelub zd「OWOtne W PrZyPadku,gdy maj争onewp†yw na koszty

vykonania przedmiotu umowy,St「Ony uStala」a mO之IiwoS6wp「OWadzenia tych zmian na podstawie obowi争zu」aCyCh

przepis6w p「awnych w tym zak「esie,CieZa「udowod両enia zmiany wynagrodzenia o wskazane powγrej przypadki

spoczywa nawykonawcy,Wsytua匂iopisanejwzdaniu pierwszymWykonawcawinien skierowa6doZamawiaj争cego

pisemnywniosekw「azzuzasadnieniemo「azszczeg6†owymwyliczeniemwp†ywuzmianynaponoszoneprzezWykonawce

kosztywykonaniaprzedmiotuumowy.

§13.

Odsfapienieodumowy

l.ZamawlaJ争CymO之eodst争pi60dumovy,」e之eIi:

1)Wykonawcaniedotrzymujetermin6wok「e§lonychwn面ejszejumowie;

2)Wykonawcawγkonujep「zedmiotumowywspos6bniezgodnyzumowaiubnormamiiwa「unkamip「awemokre§lonymi;

3)Wykonawcaniewykonujewustalonymte「miniezobowi争zahok「e§lonychw§10umowy;

4)Wykonawcadosta「czaZamawfajacemup「zedmiotumowy,kt6「egopa「ametrytechniczneijako§ciowenieodpowiadaj争

wymaganiomZamawiaj争ceg○○kreSIonymwZapytaniuoferfowym.

5)wraziezaistnieniaistotnejzmianyokoiiczno§cipowodujapej,之ewykonanieumowyniele之ywinteresiepubiicznym,

czegoniemoZnabytop「zewidzie6wchwilizawa「ciaumovy,lubdalszewykonywanieum。WymO之ezagrozi6istotnemu

inte「esowibezp-eCZehstwapahstwalubbezp-eCZehstwupubiicznemu-WtakimprzypadkuWykonawcam。之ezaZ今da6

odZamawiaj争cegowy†争czniewynagrodzenianale之negoztytu†uz「ealizowanejjuZczeSciumowy.

2,Wsytua勘Wkt6rejZamawiajacydowiedzia†sie0OkoiicznoSciachuzasadniaj争cychodstapienieodumowy,WSkazanych

wust,1powγZej,Zamawla〇年CyWeZWieWykonawc?dozaprzestanianarusze丘,WyZnaCZa」aCmuPIZytymtermindo

usunieClanaruSZeh.

3.Pobezskutecznymupiywiewyznaczonegote「minu,Okt6「ymmowawust.2powy之句,Zamawiaj争cybedzieup「awnionyd0

odst争pleniaodumowywterminie20dnioddnia・Wkt6rymZamawl明Cydowiedzialsi?0OkoiicznoSciachwskazanych

wust.1powyZej,uZaSadniaj争cychodstap-enie・OSwiadczenie○○dstapieniuspe「Z争dzonezostaniewfo「miepisemnej

idostarczoneniezwlocznieWykonawcy.

§14,

Karyumowne

十〇　WykonawcazaptaciZamawl明CemunaSt手PuJ争Cekaryumowne:

1)wwysokoSci2%wartoScibruttoniezrea-izowanejwte「miniedostawywyrob6w(WartOS6wskazanawza†acznikunrldo

umowy)zakaZdydziehop6Znieniawdostawie,POCZ争WSZyOddnianast写pujacegopoupfywiete「minuok「e§lonegow§2

ust.2umowyd°dniazrealizowaniadostawy;

2)wwysoko§ci3%warto§cibruttowy「ob6w,kt6rych dotyczy reklamaQja,Za ka之dydzieh op6Znieniawvykonaniu

zobowi争zahwynikaj争cychzodpowiedziaino§ciztytu†ugwa「anQjii「?k。jmi;

3)wwysokoSc=%warfoScibruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,Zaka之dydziehop62nieniawwykonaniu

zobowiazahwγnikajacychz§3ust"3umovy,POCZ争WSZyOddnianastepujacegopouplywieterminudowykonania

ZObow-争Zaniadodniawykonaniazobow-aZania;

4)wwysokoScilO%niez「ealizowanejwartoScib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eliZamawiajacyodst争pi

Odumowyzp「zyczynleZ争cychpost「O=ieWykonawcy;

5)wwysoko§cilO%warto§cib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umovy・je2e=Wykonawcana「uszyzapisy§9umowy.



2.Je之eliszkoda p「zevyzszawysokoS6karyumownej,ZamawIaJ争Cemu PrZyS山gu」e P「aWO do dochodzeniaodWykonawcy

Odszkodowaniap「zewyzsza」争CegOWySOko§6na=cz°nejkaryumowne」.

3.Wykonawcavy「a之azgod?naPOtraCaniekarumownychzp「zystugu」aCegOmuvynag「Odzenia"

4.B「akszkodyniewγaCZauP「aWnieniaZamawlaj争CegOdonaIiczeniakaryumownej.

§15.

OSwiadczeniedofycz句。eZObowi弓Zanfadozachowanfaw印emnicyinfomaq/io旬nkc/OnOWaniuDomoSlaskieg°

SzpiねhSpeq/a庵fycznego;m.rMarciniaka-CenfルmMedycynyRa‡unkowQ/

1.WykonawcaoSwiadcza,之ezobowIaZu」eSiedozachowaniawtajemnlCylnieujaWnianiaosobomtrzecim,WCZaSietrwania

umowy o「az po」e」「OZWiaZaniu,WSZeIkichinfo「maqiZWlaZanyCh ze Swiadczeniem przedmiotu umowy na podstawie

niniejszejumowyo「azpozyskanycht争drog争info「maqiofunkQjonowaniuD0lno的skiegoSzpitaIaSpeQjaiistycznegoim.T.

Marciniaka-Centrum Medycyny RatunkoweJ,StanOWi争CyCh tajemnICe P「Zedsi?biorstwaw「OZumieniu ustawyzdnia16

kwietnia1993r.0ZWaIczaniunieuczciwejkonku「enQji(t.j∴Dz.∪.z2019r.poz.1010,).

2.Wykonawca zobowIaZu」e Sle「6wnie之do przestlZegania p「zepiS6w ustawy z dnialO m争ja2018「・0OCh「onie danych

OSObowych(t.j∴Dz.∪・Z2019「",POZ"1781)"

3.Jednocze釦ieWykonawcaoSwiadcza,Zeznana」eStmuOdpowiedzialno§6kamawynikajacazww"uStaW.

§16.

Kwesfiespome

Spo「ymog争cewynika6wzwiazkuz「ea=zaqaumovystronyzobowlaZu」皐SlerOZSt「Zyga6p0lubownienad「Odzenegoqaqi・

W「azieb「akupo「ozumienia,句,WSytuaCji,gdywterminie30dnioddniapodj?CianegoQjadyst「Onynieosiagn申ypo「OZumienia

-SPO「y「OZStrZygalbedziesadwlaSciWydiamiejscasiedzibyZamawIaJ争Ceg〇・

§17.

Imeposねnowieniaumovy

Wsp「awachnieureguIowanychnin-e」SZaumOW争ZaStOSOWaniemaJaPrZeP-SyuStaWyP「awozam6wiehpubIicznych,Kodeksu

CyWiInegoorazinnepowszechnieobow-aZu」aCeP「ZeP-SyP「aWama〇年CeZW-争Zekzprzedmiotemumowy.

§18.

Posfanowieniako高cowe

Umowa spo「zadzona zostaIa w2jednobrzmIapyCh egzemplarzach-1egzempIa「z dla Wykonawcy,1egzemplarz dia

ZamawiaJaCeg0.

ZamawiaJaCy Wykonawca

Za†acznikn「1doumowynr‥
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