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UMowA NR_/202l

rł, Oleśnicy pomiędzy:

Powiatowyrn Zespołem Szpitali w Olcśnicy ul, Armii Kraiowei 1, 56-400 Oleśnica wpisanym
do Rejestrrr Podmiotów Wykonujących Działalnośó Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod
numcrem 000000002093; NlP: 91l1847075; REGON: 932966510; KRS 000018ó473
l eprezentowanym przez Dyrektora - PrzcInysława Magierę
zwanym dalcj ,,Zamawiaj ącym"

a

repręZentoWany m pr 7e7:
zwanym dalcj,,Wykonawcą"

o następuj ące.j treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa zostaje zawarta po uzyskaniu pozytywrrej opinii Społecznei Rady Powialu
Oleśnickiego, w lormie zapytania ofefiowego, w trybie postępowania o udzielanie
zamówień publicznyclr o wartości mnicjszcj niż 130 000 zł. netto, na podstawie § 3 pkt 1

Regulaninu z dnia 14 pażdzicrnlka2021 r. obowiązująccgo ."v Powiatowym Zespole Szpitali
w Oleśnicy.

2. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego i dostawa przez Wykor-rawcę
produktu pod nazwą handlową ,,DOSTAWA APARĄTU DO ZNIECZULANIA" dla
powiatowego zespołu szpitali w Olcśnicy..

3. Wykonawca oświadcza, źe dane tecliniczne produktu są zgodnie z paranretranri określonynri
w olercie wvkclnawcv z dnia 2021 r., stanowi ącej zńącznik do niniejszej
umowy.
Wykonawoa oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu sprzę1 jest fabrycznie nowy. a
przcd dostarczcniern Zamawiającemu został on sprawdzony pod kątem jego działania.
Ponadto Wykonawca oświadcza, że sprzęt jest wolny od wad Iizyoznych i prawt-rych, został
clostarcz<lny w stanie kornpletnym, a po zainstalowaniu będzie gotorły do pracy, bez
ponoszenia dodatkowyoh kosźów przez Zamawiającego.
W ranrach umowy Wykonawca zapewnia na rzęcz Zamawiającego rriezależnie od
nieodpłatnego serrł,isu gwal,anoyjnego odpłatrry serwis pogwarancyjrry oraz dostęp do części
zat,tricnnych przez mininrunr 10 lat.

§2
Termin rrykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do dnia:

1

4.

5.



3.

do siedziby Zamarł,iająccgo w Oleśnicy przy ul Armii Klajorł,ej 1 .

Wykonawca uzgodni termin dostawy uwzględniający potrzeby i możliwości Zamawiającego
w zaklesie lvaruŃów lunkcjonowania w okresie epidemii, dostępności pcrsonelu, który
powinien być przeszkolony v, zakręsie lrzytkowania sprzętu oraz niezbędnej konsultac.ji
informatyka zatrudnioncgo u Zamawiaiącego w celu merytorycznej konsultacji przecl
instalacją oprogramowania.
O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinfortnuje upoważnioną osobę merytoryczną
odpowiedzialną za realizację zamówicnia zc strony Szpitala:
te1.: adres email:

4. Wykonawca oświadcza, że do wszelkich kontaktów zc strony Wykonawcy l"tpoważnionv
tel.: adres email:

1.

§3
Warunki dostarvy przedmiotu umowy

Wykonawoa jest zobowiązany do zaitrstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu w
dniujego dostawy. W przypadku, gdy zainstalowanie nic będzic tcchnicznie możliwe w tym
samym dniu, co dostar.va, strony określą doclatkowy tcrrnin.
Wykonawca wraz z przedmiotem umowy .iest zobowiązar-ry do dostarczenia następuiących
dokumentów:

a) instrukcji obsługi/uźytkowarria w języku polskim,
b) karty gwarancyjnej,
c) paszpofiu technicznego,
d) wykazu podmiotów upowaźnionych przez producenta do podejmowania działań

serwistlwych.
W ranaclr instalacji Wykotrawca zait-rstaluje wszystkie oferowane sprzęty \yraz z
oprogramowaniem bezpośrednio rra Oddziale. W ramach instalacji wykonzu-re zostaną
następqjące prace:

a) podłączenie i konliguracja uządzeń peryferyjnych,
b) tcs§, sieci bezprzcwodowej,
c) przeszkolenie wyznaczonych przez Zamaw'tającego pracowników w zakresie obsługi

dostarczonego sprzęt]"l.

Wykonawca zobowiązuje się do przyłączenia urządzeń do istnie.jących u Zamawiająccgo
instalacji, .Takość instalacji zostaje uprzednio sprawdzona przez Dostawcę, który bielze
odpowiedzialność za skutki przyłączenia do instalacji nie spełniająccj warunków
przewidzianych w paramctrach tcchnicznych rrrządzenia.
W razie braku zgodności dostarczonego sprzętu z umową i opiscm przedmiotu zamówienia,
wszystkie udokumentowane koszty powstające z tego pow,odu dla Zamawiająccgo zostaną
poniesione przez Wykonawcę. Koszty te zostaną określorre rł, lormie pisemnej i
przedstawione Wykonawcy, który zobowiązany jest clo ioh zapłaty w ternrinie 7 dni od dnia
otrzymania inlormacji.
W przypadku stwierdzenia wad/rrszkodzeń, podczas odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obclrł,iązck wl,miany na własny koszt oraz 1yzyko i we własnym zakresie
uszkoclzoncgo splzętu na sprzęt wolny od wad, *,terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.
Fakt ten zostanie opisany na protokole odbioru, podpisanym przez obydwie strony umo\Ąy.
Z czynności dostawy i odbioru strony podpisLLją prolokół nfawcz<l - odbiorozy, Dodatkowo
sporządzany iest osobny protokół z instalacii sprzętu oraz ze szkoleń personelu na
potwierdzenie realizacj i tych czynności.
Wykonawca po zainstalowaniu, uruclromicniu przedmiotu umorvy jest zobowiązany do
dokonania wpisu zainstalowancgo urządzenia do paszportu teclrnicztrego urządzenia,
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9. Kosźy związane z dostawą, instalac.|ą sprzętu oraz szkoleniem pelsonelu ponosi
Wykonawca.

§4

Zestawienie parametrów techniczno-użytkorvych
aparatu do znicczulania ogólnego

Lp. APARAT DO ZNIECZULENIA Wartości
wymagane
TAK / NIE

Onis

] 2 3 4
Parametry ogólne

1. Zasilanie 230 V 50 IIz ,lAK
2. Wbudowany blat/pólka do pisania TAK
3. Zintcgrowane z aparalem oświetlenie

przestrzcni roboczej
TAK

4. Min, 3 szullady na drobne akcesoria TAK
5. Mobilny aparat, cztęry kołajezdne, blokada

rł,szystkich kół aparatu, podest na stopy
operatora

TAK

6. Fabryczny uchwyt l0 l butli ręzerwowych
zgodnych z PN, tlenowej i podtleŃu azotu na
tylnei ścianie aparatu

TAK

,7. Min. 4 dodatkowe gniazda elektryozne 230V
na tylnej ścianie aparatu umożliwiające
podłączenie dodatkowych ur ządzeń

TAK

8, Zasilanie gazowe (N2O, 02, powietrze) z sieci
centralncj, wtyki typu AGA

TAK

9. Awaryjrre zasilanic gazowc z butli (N2O, O2),
redukton (bez hutli) w komplecie

TAK

10. Manomotry dotyczące ciśnienia z sieci
centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych
na panelu przednim aparatu

TAK

11. Zasilarrie awaryjne aparatu na min. 90 minut;
akumulator doładowytłany rł czasic pracy:
wskaźnik poziomrr naładowania na ekranie
respiratora

TAK

1ż. Uchwyty 2 parowników mocowanych
iednocześnie systcm Selectatec

TAK

13. Blokada uniemożliwiaj ąca jednoczesrrą podaż
dwóch środków wziewrrych iednocześnie

1,AK

System dvstrvbucii gazów
1,4. Precyzyjne przepływomierze mechaniczne dla

tlenu, podllenku azotu, poWietrza.
Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min;
N2O:0-10l/min

1,AK

15. System a],lton]atycznego utrzymywania
stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z
podtlcnkiem azotu t-t:t poziomie min. 21%

TAK
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16. Dostosowanie do znieczulania z niskimi
przepływami

TAK

Układ oddechowy
17. Układ oddechowy okrężny do wentylacji

dorosłvch i dzicci
TAK

18. Układ oddechowy 1'abrycznie podgrzewany TAK

19. Możliwość podłączenia ukłaclów
bezzastawkowych, osobne wyj ście bez
konieczności rozłączania układu okrgżncgo

TAK

20. Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o
wyclairrości min, 25 lAnin.

TAK

2l. Doclatkowy, zit-ttogrowatry z aparatcm
niezależny przepłyrł,omierz Oz do podaźy na
maskę lrrb wąsy tlenowe. zakres: 0-15 l/min

TAK

22. Ciśnieniorva zastarł,ka bczpicczctistr,va TAK
23, Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie

przczicrncj o pojemności min, 1,5 l. Możliwośó
wyn-riany poclrłaniacza w czasie pracy bez
rozszczelnienia układlr. Sygnalizacja
odłączenia pochłaniacza.

TAK

24. W izldlizacla zastawck wdccholvcj i
rłydechowej w układzie okręznytn, Możliwość
demontażu do czyszczęnia i sterylizacii.

TAK

25. Dliminacja gazów anestetycznycl-r poza salę
operacyiną

TAK

26. Respirator anestetyczny napędzany
pncumatycznie, sterowany mikroprocesoror.r,o

TAK

Trvby wcntylacii
27. Tryb rcczt,ty wentvlacii TAK
28, Wentylaci a kontrolorvana obiętością VCV TAK
29. Wentylac j a kontrolowana ciśnierriem PCV TAK
30. Wentylacia w trybie SIMV (VCV, PCV) TAK
31. Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na

wypadek bezdechu
TAK

Resulacie
32. Dodatnie ciśrrienie końcowo wydechowe PEEP

(podać zakres) min. 4 do 30 cnrH2O
TAK

33. Reg. Stosunku wdechu do wydechrr - podaó
zakres. min 1 :8 do 4:1

TAK

34. Reg. czastt wdechu (podać zakres), min. 0,5 5

sek.
TAK

35. Reg. częstości oddechu (podać zakres) rnin 4
do 90 ocld./mirr

TAK

36. Rcg. ciśnicnia wdcchowcgo od min 5 do ó0
cmH2O

TAK

37. Rcg. ciśrricnia wsponragania od min 5 do 60
cmH2O

TAK

38. Reg. Objętości oddechowej (podaó zakres)
rnin: 20 - 1500 ml

TAK

39. Reg. pauzy rł,dechowei w zakresie min 5-60% TAK
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40. Reg. czułości wyzwalłulia przepływowego w
zakresie min, 0,5 - 15 l/min

TAK

41. Reg, czułości wyzwalania ciśnieniowego w
zakesie min. 1 - 15 cmH2O

TAK

Alarmy
42. Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej

Mv
TAK

43. Alann niskiej i wysokicj objętości
poiedynozego oddeclru TV

TAK

44. Alarm niskiei i wysokiei ozęstości oddechów f TAK
45. Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia

wdeclrowego
TAK

46. Alarrn braku zasilania w energię elektryczną TAK
47. Alarm Apnea TAK
48. Alann minimalnego i naksymalnego stężenia

tlenu
TAK

49. Alarm nieprawidłowego montażu lub
odłączonego pochłarriacza C()2

TAK

50. Automatyczny zapis z możliwością łatwego
odczytu min. 1 00 ostatnioh konunikatów o
alarmach i błędach

TAK

pomiar i obrazowanie
51. pomiar obiętości oddechowei Tv TAK
52. pomiar obiętości minutowei Mv TAK
53. Pomiar częstotliwości oddechowei f TAK
54. Ciśnięnia szczytowego TAK
55. Ciślrienia Plateau (wartośó cyfrowa) TAK
56. Ciśnienia średniego TAK
57. Ciśnienia PIlEP (wartość cyfrowa) TAK
58. Stężenia tlenu wdechowego TAK
59, Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w

funkcj i czasu wyświetlane na ekanie aparatu
przl wl.llt\ llcii mechanicznei i ręcznei

TAK

60. Możliwość wyświetlania pętli oddechowych:
ciśnierrie/obj ętośó, przepływ/obj ętość i
przepływ/ciśnicnie. Możliwośó zapisania pętli
rcfcrcncl,jnej i zaparrriętania rnin. 4
wyświetlonych pętli spirometrycznych.
Pomiar z wyświetlanienr oporów i poclatr-rośoi

dróg oddechowych

TAK

61. Kolorowy ekran respiratora, przekątna lt-rin,

l 0,r1", wbuclowany rł, korpus aparatu
TAK

62. Obsługa respiralora za ponrocą pokrętła
funkcyjnego i ekratru dotykoił,ego

TAK

63. Automatyczla konrpensacja dopływu świeźyclr
gazów w trakcic pracy

TAK

64. Pon-riar podatności układu oddecliowego wraz z
Jutomalyczną kompcnsacią w czasie pt,ccy

TAK

65. Trendy graficzne i tabelalyczne min. dla TVe,
MV, Ppeak, Platęau, PEEP, 1, CO2. Trendy z
min. 2,ł godz.

TAK



,}}

66. Stale wyświetlana na ekanie aparatu aktualrra
data i czas oraz wbudolł,any stoper
umożliwiający monitorowanie ozasu trwania
zabiegu

TAK

Kapnografia z ,an,alizą gazólv anestetycznych i pomiarcm stężcnia tlenu
(modul aparatu)

67. Pomiar stężenia CO2 (wdechowe r

wydechowc)

,l,AK

68. Pomiar stężer-ria tlenu (wdechowe i
w},dechowe) za pomocą czujnika
|arcrnagnctyc7nego, Nie dopttszczl się
czuiników galwanicznych.

69. Monitororł,ane gazy anestetyczne: izofluran,
enfluran, sewofluran, dcsfluran (automatyczna
identyfikacia środka)

,fAK

]0. Wyświetlanie kzyr,vci kapnografi czrrei TAK
71. Obliczanie i wyświetlanie warlości MAC z

uwzględnieniem wieku pacienta
TAK

lNNE
72. .Jeden ssak injektorow1, z regulacją siły ssania,

napędzany spręźonynri gazami (powietrze) z
butlą wielorazowego użytku o pojen-rr-rości rrrin
l"0 l

,I,AK

73. Możliwośó podłączcnia dlvóch parowników
(do wyboru sevofluranu / izofluranu zc
złączem Selectatec)

TAK

,74. Komunikacja całego system]-l z użytkownikiem
w ięzvku polskim

T,AK

,75, Aparat i ll-ronilor iednego producelrta TAK
76. ]nstn:kcia Obsługi w ięzyku polskim 1AK
MONITOIł PACJENTA
77. Kardiomonitor stacj onarno-przcnośny o masie

nie wiekszei niż 5 ks
TAK

7fi. Kardiornonitor wyposażony w uchwyt służący
do przenoszenia.

TAK

79. Kardionronitor kolorowy z ekranem LCD z
poclświctlcniem LED, o przekątnej ekranu nie
rnniejszej niz 15 cali, rozdzielczości co
naimniei 1 024x768 pikseli.

TAK

80. Jednoczesna prezentacja na ękranie co najmniej
ośmiu r(lżnyclr krzylvych dynamicznych.

TAK

81. Wszystkie dane numeryczne nronitorowanych
parametrów wyświetlarre j ednoczaso\^lo na
ekranie. Duźe czytelne, znaki.

TAK

82. Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych
paratnetrów: 96-godzinne.

TAK

83. Zapamiętywanic zdarzeń alarmor.lych oraz
zd:rrzeń rł,pisany ch przez użytkownika ,
pamigć co rrajmniej 1000 zestawów odcinków
krzywych i wartości parametrów

TAK
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84. Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieoi i
noworodki.

TAK

85. Pomiar i monitorowanic co najmnicj
następujących paramctrów:

a) EK(};
b) Odchylenie odcinka ST;
c) Długość odcirrka QT;
d) Liczba oddechólł, (RIiSP);
e) Saturacja (Spo2);
t) Ciśrrienie krwi, mierzorre metodą

nieinwazyjną (NlBl');
g) Temperatura (Tl,T2,TD)
h) Ciśnienie krwi, mierzone metodą

inrvazviną (lBP')

TAK

Pomiar EKG
86. Zakres częstości rytmu serca: minimum

15:300 bpm,
TAK

87. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu
przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń.

TAK

88. Funkcj a inteligcntncgo przclączanta
odprowadzenia - automatycznc przcjścic na
monitororł,anie dostępnego odprowadzenia po
odłączeniu elektrody EKG

TAK

89. Dokładność pomiaru częstości rytmu: trie
gorsza niż+l- 1,%o.

TAK

90. Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru:
6,25 mnr/s; 12,5 mn/s; 25 mm/s; 50 mm/s,

TAK

9l. Detekcj a styrrrulatora z graficznym
zaznaczenlem na krzywei EKG.

TAK

92. Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu
odprowadzeniach j ednocześnie w zakręsię od -

2,0 do +2,0 mnrV. Możliwość ustawienia
iednostki pomiarowei mm.

TAK

93. Analiza odcliylenia odcinka ST w siedmiu
odprowadzeniach j ednooześnie w zakresie od -

2,0 clo +2,0 rnmV. Możliwośó ustawienia
iednostki pomiarowei mm.

TAK

94. Prezentacja zmiarl odchylenia ST w postaci
rłzorcorł;cll odciI ów S f z rlanoszortymi lla
nie bieżącymi odcinkanri lub w lornrie
wykresów kołowycl,t

TAK

95. Analiza zabttzeń rytnru (co najrnniej 20), z
rozpoznawaniem co najmniej następuj ących
zaburzeń:

a) Bradykardia
b) Tachykaldia
c) Asystolia
d) Tachykardiakonorowa
e) Migotanie komór
t) Migotanieprzcdsionków
g) Stymulator nie przechwytuie

TAK
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h) Stymulator nic gcncrujc impulsów
i) Salwa konlorowa
i) PVC/min rłrysokie

Pomiar oddechów (RESP).
96. Imnedancvina metoda nomiaru.

,l,AK

97. Zakes pomiaru: minimum 5-120 oddechów
/min

TAK

98. Dokładnośó pomiaru: nie gorsze niż +1-2

oddech /min
TAK

99. Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25
mrn/s; 1 2.5 nrn,/s; 25mm/s.

TAK

100. Możliwość wyboru odprowadzeń do
monitorowania respiracji

TAK

Pomiar saturacii (Sp02).
101, Zakrcs pomiaru saturacii: 0+100%
1,02. Zakes pomiaru pulsu: co najmniej

30=300/min.
TAK

1 03. Dokładnośó pomiaru saturacji w zakresie
10-100%: nie gorszaniż*l- 30ń.

TAK

104. Funkcja pozwalająca na j ednoczesny pomiar
SpO2 i nieinwazyjnego ciśnierria bez
rływolywania alarmu SpO2 rł momellcie
pompowania mankietu rra kończynic na której
założony iest czuinik

TAK

l05. Alarm desaturacii TAK
Pomiar ciśnienia krwi metoda nie inwazyiną (NIBP).
106. Oscylometryczt-ta netoda pomiaru, TAK
I0,7. Zakres pomiaru ciśnicnia: co najmniej 15-280

mmHg.
TAK

108. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30-300
bpm.

TAK

109. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-

5mm]-ig.
TAK

110. l'tl,b pomiartl:
a) AU'I'O;
b) Ręczny.

TAK

11,1 Zakres programowania ittterwałów w trybie
AUTO: co nairnr-riei 1-360 minut.

TAK

112. Mozliwość wstępncgo ustawicnia ciśnicnia w
nankiccic

1,AK

Pomiar temperaturv (TEMP)
1 13. Zakles pomiarowy: co naimniei 25+42'C. TAK
114. Dokładnośó pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1 'C. TAK
l 15, Jcdnoczcsnc wyświetlanie co naj rnniej trzech

wartości :2 tempęratury ciała i temperatura
różnicowa

TAK

Pomiar inwazyinego ciśnienia krwi (IBP)
1 l6. Wyświetlanie jednej lub dwóclr krzywych

ciśnienia oraz wartości skurczowych,
rozkurczowvcl,t i średnich.

TAK

117. lrunkcia wvboru róźrrycli etykiet ciśnienia w TAK

§



tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych
1l8. Zakres pomiarowy illwazyjnego ciśnienia od -

40 do +350 mmHg.
TAK

119. Moźliwość podłączenia monitora ciśnienia
śródczaszkowego. W przypadku
monitorowania ciśnienia ]CP, obliczanie i
wyświetlanie warlości CPP

TAK

Wyposażcnie każdego kardiomonitora w akccsoria pomiarowe.
l20. Kabel I]KG 5 -odprowadzęniowy TAK
l21. Przewód łączący do mankietów do pomiaru

NIBP
TAK

l22. MaŃiet do pomiaru NIBP średni TAK
123. Czuinik SpO2 na rlalec dla dorosłyclr typu klips TAK
124. Czu j nik tempcratury powierzchniowy TAK
125. Przewód połączcniowy do przetworniktiw

ciśnienia

,I,AK

126. Gniazdo wyj ścia sygnału EKG do
synoluonizacii defi brylatora.

TAK

121. Łatwa intuicyjna obsługa karcliomotritora przy
pomocy, pokrętła, przycisków oraz poplzęz
ekran dotykowy.

TAK

l28. 3-stopniowy system alarmów wszystkich
parametrów.

TAK

129. Akustycznc i rł izualnc sygnalizowcllie
wszvstkich alarmtiw.

TAK

130. Możliwośó zawieszenia stałego lub czasowego
alarmów.

TAK

131. Wybór czasowego zawieszenia alannów co
naimniei 5 czcsóvr clo wryhot,u.

TAK

l32. Ustawianie różtrych poziomów alarmowania
dla poszczególnvch parametrów.

TAK

133. Ustawianie głośności sygnalizac.ii alarmowcj
(co najmniej 10 poziornów do wybonr) oraz
wzorca dźwiękowcj sygnalizacji (co najmniej 3

wzorcę do wyboru)

TAK

134. Ręcznc i automatyczne (na żądanie obsługi)
ustawienie granic alarnrowyclr w odniesieniu
do aktualriego stanu monitorowanęgo pacienta.

TAK

135, zasilanie kardiomonitora z sicci
elektroenergctycznej 230V AC 50Hz i
akunrulatora, wbudowanego w kardionronitor.

TAK

136. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z
akumulatora tprzy braku napięcia
elektroenergetyczrrej sieci zasila| ącej ), przy
monitorowaniu EKG, SpO2 i NIBP (pomiar co
1 5 nirr. ): nie krótszy niż 2 godziny,

TAK

137. czas ładowania akumulatora: nię dłuższy niż 5
godzin.

1,AK

138. Grafi czny wskaźnik stanu naładowania
akumulatora.

TAK



139. Kardiomonitor przystosowany do pracy w
sieci.

TAK

l40. Pofi USB do podłączcnia zcwnętrzncgo
rrośnika pamięci

TAK

141. ZLącze do podłączenia monitora kopiującego
vGA

TAK

112. Cicha praca urządzcnia chłodzcnie
konwokcy jne bez wenlylalora

TAK

143. Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą *
stopień ochrony co naimniei lpx1

TAK

§5
Wysokość wynagrodzenia oraz warunki zapłaty

1. Wańość umowy wynosi:
a) warlośó netto umowy wynosi
b) rł,artość podatku VAT, tj.

c) wartość brutto umowy wynosi
2, Cena sprzcdaży obcjmu.|e:

a) koszty dostawy oraz zainstalowanie sprzętu,
b-; koszty przeglądów tcclu-ticznl ch raz w roku. plus jeden rł ostctnim mir.,siecu grł,arancii.
c) koszty scrwisowania sprzętu,
cl) koszty przeszkolenia personclu Zamarviającego w zakresie obsługi sprzętu,
e) irrne koszty niezwiązane z warlością sprzedawanego sprzętu, ale według uzgcldnień slron

ponoszotlc przez Wykonawcę.
3. Faktura VA'l' zawierać powinna wyszczcgólnione porycje, części zamówienia, zgodnic

z fbrmularzęm ofertowym Wykonawcy.
4. Płatnośó całości wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy rrastąpi na podstawie laklury, w

terminie 30 clni od daty doręczenia prawidłowo wystawiorre.j faktury.
5. Wykonar.vca nie możc przenieść, bez pisemnej zgody Zamawia|ącego pod rygorem jej

nicrł,aźrrości na inny podmiot wierzytelności przysługujących mrr względem
Zanrawiająccgo,

§6
Kary umownc

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca ma
oborviązck zapłacić Zamawiającerr-ru karę umowną:
a) rł, wysokości 20% wartości umo*y brutto określonej w § 5 ust. 1, w przypadku
rozwiązania przez Zanawialącego lub Wykonawcę tlmowy z powodu okoliczności za które
ponosi \Vykonawca odpowiedzialność,
b) w lłysokości 2% wartości umowy brutto określonei w § 5 ust. 1, wprrypadku uchybienia
przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzieri
opóźnienia.
c) w wysokości l5% wafiości umowy brutto okeślonej w § 5 ust. l, w przypadku odstąpienia
przez Zamawiająccgo od umor.ly, z przy czy n określonych w § 1 ust. 3 i 4 umowy.

2. Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłąozają nożliwości dochodzenia
przez Zamaw'tającego naprawicnia szkody na zasadach ogólnych.

3. Strony zgoclnic dopuszczają możliwość strmowania kar umownych należnych

(słownic:

10



Zamawiaj ącemu z różnych tytułów.

§7
Gwarancja

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela 24 - miesięczrrej gwarancji, licząc od daty
uruchomienia sprzętu.

2. W okresie gwarancji Wykonawca niezależnie od ciążącego rTanitn obowiązku usunięcia
zaistniałych usterek, lub wad - zapewnia przeglądy gwarancyjne zgodnie z kartą
gwarancyiną, zasadami prawidłowego użytkowania sprzętu, wymogami produccnta i
instrukcj ą obsługi sprzętu,

3. Wszyslkie wykonane w okesie gwarancji przeglądy olaz naplawy gwarancyjne
wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawoy. Wykonawca zobowiązany jest wpisaó w
paszport techniczny urządzenia dokonane przeglądy i naprawy,

4. Zamawiający w terminie 7 drri przed upływem gwarancji wyll]aga przcprowadzenia
przeglądów gwarancyjnych dostarczonego sprzętu tnedycznego, który zostanie
przeprowadzony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okesie o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o
zaistniałej sytuacji laxenr, telelonicznię lub pocztą elektroniczną.

6. Wykonawca w ramach gił,arancji zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na no\\T w
przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarar,cji co najmniej trzech awarii, usterek lub
wad nie wynikających z winy Zamawiająccgo, a rnających istotny wpływ na realizorł.anie
podstawowych 1'unkcj i sprzętu. Ponadto Zamawiająccmtr przysługiwać będzie uprawnienie
do żądania wynriany sprzętu na nowy, wolny od wad, uszkodzeti w przypadku przelcoczerria
14 dniowego tcrminu na skuteczną naprawę liczonego od nronrentu zgłoszenia wad i usterek
sprzętu. Jeźeli zaistnieje podstawa do wymiany sprzętu na nowy, Wykonawca dokona takiej
lłymiany bez, zbędnej zwłoki. Do odbioru nowcgo egzemplarza sprzętu stosuje się
odpowiednio reguły dotyczące dostawy.

7. Do okresu terminu gwarancji i jej biegu slosuje się przepis arl, 581 kodeksu cywilnego, z
tym zastrzeźct-ticm, że w przypadku wymiany sprzętu na nowy okes gwarancji bicgrrie na
nowo od dnia instalacji i uruclromienia Iiowego egzemplarza.

8. Naprawy i przeglądy gwarancy.jne wykonywane będą w miejscu zainstalowania splzętu,
zgo<1nie ze wskazaniem Zamawiającego zawartyn w zawiadomieniu o wadzie. O ile
przeprowadzenie naprawy nie będzie n-roźliwę w miejscu zainstalowania sprzętu,
Wykonawca, cclem wykonania obowiązków wynikających z gwaranc.ii, na własny koszt i
ryzyko oraz własnynr staraniem odbierze sprzęt z micjsca jego położenia, a po naprauie
dostarczy ten przedmiot do miejsca, z którego go odebrał celem wykonania naprawy.

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramacli serwisu gwarancyjnego do niezwlocznego
stawiemictwa w miejscu zainstalowania sprzętu, nic później niż rł,teminie 2 dni roboczych
od chwili otrzymania na piśmie, mailenl bądź faxem zawiadomienia o wadzie sprzętu olaz
do ioh niezwłoczncgo usunięcia, nie później niż w ternrinie 3 dni roboczych lub 7 dni
roboczych w przypadku gdy zachodzi koniecznośó sprowadzenia części zamiennych, od
powzięcia wiadomości o zaistniałycli wadach. Gdyby w powyższym lerminie nie można
było wady usunąć Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do
niezwłocznego i nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu w miejsce położenia
przedmiotu umo\\y, na czas naprawy zastępczcgo przednriolu un-rowy spełniającego
wyrnogi okcślone dla przedmiotu umowy. Przcz dni robocze rozumie się kolejno po sobie
następującc dni z wyłączerriem sobót, niedzicl oraz dni ustawowo wolnyclr od pracy,

10. W razic uchybienia tenrrinom okeślonym w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający ma
prawo powierzyć wykonanie obowiązków Wykonawcy wTnikających z gwarancji
wl,branemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11
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l1. Szczegółowe warunki gwarancji zawierają karty gwarlncy.ine, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w momencię odbioru sprzętu. W przypadku
sprzeczności zapisów w karlach gwarancl,jnych i w nirriejszej mowie. pierlvszeństwo będą
miały zapisy umowy.

l2. Wszelkie ryzyko i kosz.ly z,wiąr.ane z wykonywaniem obowiązków gwarat-rcyjnyclr, w tym
z rv zakresie przeglądów, naprawy i wymiany sprzętu pot,tosi Wykonawca.

§8
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający, poza przypadkami określonyrni w Kodeksie cywilnym, i-rpoważniony jest do
jcdnostrorurego odsltlpienia od umowy według sr.vojego uznania w całości lub w części zc
skutkiem natychmiastowym v, przypadku, gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z dostawą przednriotu umowy choóby częściowo przez okres

dhrzszy niz 3 dni,
b) Wykonarł,ca nic dostarczył i nie zainstalował sprzętu w sposób prawidłorły w terminie

\Ą}7nac7ctnym przez Złnlerł ia.iąccgo-
c) Wykonawca dostarczył sprzęt wadliw1, i odmawia usunięcia wad,
cl) Wykonawca nie realizuje uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady

i gwarancji jakości.
2, W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z jakimkolwiek warrrnkiem

umowy, Zamawiający możc wczwaó Wykonawcę do usunięcia powstałej niezgodności,
wyznaczając mu w tym celrr dodatkowy termin 3 dni roboczych. Nieusunięcie niczgodności
skutkuje możliwością lznania prz,ez. Zamawiającego, że umowa nie została wykonana w
całości.

3. W razic wystąpicnia istotncj zmiany okoliczności powodrrjącej, że wykonanie umowl,nie
Ieży w inLeresie publicznym, czcgo nic rnożna było przewiclzieó w chwili zawarcia umow1-
Zarnawiający ma prawo odstąpienia od umowy w tern,inie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznośoiaol-r.

4. Odstąpicnic oc1 rrmowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.

§8
Podwykonawstrvo

Zamawiający nie wyraza zgody ria wykonanie umowy przez Podrłykonawców.

§9
Zmiany do umowy

1. Strorry clclpuszczają wprowadzenie zmian do umowy wyłącznie w przypadkach
wynikających z okoliczności nadzwyczajnych zrł,i ązanych zc stancm cpidcmii i siłą wyższą,
o ilc nic można znalcżć innych sposobów należytego lrykonania umowy. W każdyrn
przypadku strony są zobowiązane dążyć do realizacji un,owy, lub minimalizacji strat
mogących wystąpić po którejkolwiek ze stron.

2. Nie w-yrnagają zmiany umowy postanowicnia będące następstwem uregulowań dotyczących
opodatkowania i zmian przcpisóW powszęchnię obolviązujących, Z Zacho\Yanięm okręSóW
wl,powiedzenia wskazanych w tych przepisaclr.

3. Każda zmiana unrowy w zakresie praw i obowiązków Zamawiającego, wyrr-raga uprzedniego
uzyskania zgody Społecznej Rady Powiatu OIeśnickiego.

które
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1.

2.

§10
Podwykonarvstwo i uregulowania dotyczące klauzul spolecznych

Zamawiający nie wyraźa zgody na wykonarrie unlowy przez Podwykonawców.
Zamawiający nie przewiduje w warunkach realizacji zamówicnia stosowania klauzul
społecznych obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związanc z.

innowacl,j nością lub zatrudnięniem] w szczególności dotyczące zatrudnienia osób
bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, osób poszukujących pracy,
niepozostaj ącycli w zatrudnieniu lub niewykonrrj ących innej pracy zarobkowej, osób do 30
roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, osób posiadających status osoby poszukująctj
pracy, bcz zatrudnienia, osób usanrodzielnianych oraz innych, o których mowa w ustawie o
zatrudnieniu socjalnym, w tyn, także zamówień zastzcżonych, o których mowa w art. 94
ustawy PZP, udzielanych na podstawie Afi. 36l ustawy PZP oraz w),mogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osób zaangażowanych w realizację zamówienia, przewidziany w
aft, 95 ustawy PZP.

§11
Sila rvyższa

Żarlna ze stron nie będzie ponosió odpowiedzialności wobec drugiej strony zajakiekolwiek
zdarzęnia spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klęsk Ąwiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych
zdarzeń, rra które strony nie mają źadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź
przelłidziec rł chwili podpisania umow5.
W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnicnia siły wyższcj, zawiadamia o tyn
natychniast pisemnie drugą stronę, przy czym nie później niź w terminie 7 dni.
Zawiadomienie to określa rodzaj z,darzenia, jego skutki r-ra wypełnianie zobowiązari
wynikających z umo\\y i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzló.
Strona, któr,a dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły lryższcj, jcst zobowiązana
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających umowy, w 1akim
zakesie, w jakirn jest to rrrożliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkioh
dziŃań zmlęrzających do wykonania przedmiotu urnowy, a których nie rł,strzymuje
działarric siły wyższej.
Obowiązki, których strona nie jest w stanie wykonaó r-ra skutęk działania siły wyższej, na
czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. lł, czasie dzialania siły wyższej ww
obolviązki nie są wykorrywane, a terminy iclr wykonania ulegają przedłużeniu o okres
działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutck
działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani
riie obciąża się drugicj strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
W przypadku, gdy lrtrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej
utrzymują się dłlżej niżtrzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda
ze stron może ro związać umowę ze skutkiem natychmiastolrym w części objętej działaniem
siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w lbrmie
piscmnej pod rygorem niewazności.

§12
Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli Stron i innych osób rvskazanych rv

Umowie lub na jej podstawic

1,

4.
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1.

2.

Postanowietria odnoszące się do osób rcprczcr-rtujących Wykonawcę (o których mowa w
komparycji tJmoq) oraz do osób, które w imieniu Wykonawoy będą realizowaó Umowę i
współdziałać przy wykorrywaniu Umowy z Zamawiającyn, :

a) Wykonawca oświadcza, żc przcd zawarcicm lJmowy poinlormował pisemnie każdą
osobę, której dane osobowe zostały wpisatre wjej treścijako dane osoby rcprczcntuj ącc.j
Wykonawcę lub jako dane osoby działającej 1ub współdziałaj ąoej w imieniu Wykonar.vcy
przy wykonywaniu Umowy,

a) Wykonawca zoborł,iązuje się. że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania
lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonyrł,aniu Ut-t-towy

osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazanienl
Zamawiającemu danych osobollych tych osób, poiniormuje piscrnnic każdą z nich,

b) w przypadku gdy Zanrawiający llzna za niezbędne przekazanie przez Wykonawcę osobie,
które.| dane osobowe zostały wpisarre w treści Urnowy jako dane osoby reprezentującej
Wykonarł,cę lub jako dane osoby działającej lub współdziałaj ąccj u, imicnirr Wykonawcy
plzy wykonywanirr IJmowy, Strony sporządzą odpowiednie zmiany do IJrnowy;

c) postanowielric to stosuje się odpowiednio. w przypadku gdy dla wykonania obowiązku
wynikającego z przepistt prawa konieczne będzie przekazanie osobie reprezcntrrjąccj
Wykonawcę lub osobie działającej lub współdziałaj ąccj w imicniu Wykorrawcy przy
rłykonywaniu lJmorł,y inlormacji innej, niż ujęta w Umowie.

Postanowienia odt-toszące się do osób reprezentuiących Zanrawiającego (o których mowa
rv kornparycji Umoq) oraz do osób, które w imieniu Zamawiającego będą realizorvać
Unrowę lub będą współdziałać z Wykonawcą przy jcj rcalizacji:
a) Zanrawiający oświadcza, że przed zawarcicm lJmowy poinformował piscmnic każdą

osobę, którcj dane osobowe zostały wpisane wjej treścijako dane osoby reprezentującej
Zanawiającego lub jako danc osoby działającc.| lub współdziałającej w imieniu
Zarnawiaj ącego przy wykonywaniu [Jmowy,

a) Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub
współdziałania, ił, jakiejkolwiek tbrmie lub zakesie, przry wykonywaniu tJmowy osób
innych rriż wymicnione w jej treści, najpóźniej wraz z ptzekazaniem Wykonarvcy
danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich,

b) Wykonar.vca oświadcza, żc inlbrmacjc okeślone w Umowie są zgodne z rzeczyrvistym
S|,aneln. W tym z zasaJarlli i rozwiązaniami organizacl jnynli przyjęt1 mi i stosorłan1 tni
przcz Wykonawcy w zaklesie oohrony danyolr osobowych. Wykonawca zobowiązuje
się do niezwłocznego piscmncgo powiadomienia Zamawiającego w każdym przypadku
znriany, potrzeby uzupełnienia lrrb utraty aktualności którejkolr.viek z informacji ujętych
rł, Umowic,

c) W przypadku określor-rych w Umowie, a także w przypadku uznania przez Wykonawcę,
iż niezbędne htb uzasadnionę jest przekazanie osobie, której dane osobowe zostały
rvpisalre w treści Unlowy jako dane osoby I,eprezentrrjącej Zamawiającego lub jako dane
osoby działająccj lub współdziałaj ącej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu
Urnowy, irrnych informacji niż ujęte w Umowie, bez zbędnej zwłoki poinlorrnrrje o tym
Zar-r-rawiaj ącego. W takim przypadku Strony sporządzą odpowiedni aneks do [-Imowy;

d) Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy dla wykonania
obowiązku wynikającego z przepisu prawa niezbędne lub uzasadnione będzie
przekazanie osobie reprezentującej Zan-rawiającego lub osolrie clziałająoej lub
współdziałaj ącej w imieniu Zarr-rawiaj ącego przy wykol-rywaniu Umowy infbrrr'ac,ii
innei niż ujęte w Umowie.

§13
KlauzuIc informacyjne dotyczące przefwarzania danych osobolvyclr.
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klauzula z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO
w przypadku, gdy administrator pozyskuje dane od o§oby, której dane doĘczą

Zgodnie z arl. 13 ust. l i 2 Rozpotządzetria Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 201,6 r, w sprawie ochrony osób lizycznyolr w związku z pI,zetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ucl,ylenie
dyrcktywy 95l46lWD (ogólnc rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L l19 z
04.05.ż016, str. l), dalej ,,RODO", inflormujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych icst Powiatowy Zespół Szpitali w

Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, 5ó-400 Oleśnica wpisany do Rcjcstru Podmiotórv
WykonLriącyolr Działalność Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod nunrerem
000000002093; NIP: 9111847075; REGON: 932966540; KRS 0000186473,tel.+4871,'776
73 08.

2. Danc kontaktowe insrrektora ochrony danych: Grażyna Hachoł, adres e-rnail:
_LQdia4pą!9ĘuĘąłl 1el. 606659862, Powiatowy ZeSpół Szpitali w oleśnicy, ul, Arnlii
Krajowej l, 56-400 oleśr-rica, tel. .+48 71 776 73 08.

3. lnformacia o celach nrzetlvnrzania danych osoborł.ych oraz podstawę rrralvna
Drzetwarzania, Celem przetwarzania danych osobowyolr jost udziclcnio zamólvienia
publiczncgo i obsługa wszystkich procedur wynikłych r-ra każdyn-r etapic wykonatria
zamórł,icnia, do czaslt lł,ygaŚnięcia wszystkich roszczeir. Podstawą prawną przetwarzatria
jes1 art. 6 ust. 1 lit b) czyl| przelwarzanie j est rriezbgdnc c1o wykorrania umowy, którcj stroną
iest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą" przed zawarciem umo\\y oraz art. 6 lit t) czyli przetwarzanie jest niezbędne do
celórv wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych pt,zez
administratora lub przez stronę trzecią.

4. Informacia o prawnie uzasadnionvch intcrcsach realizowanych przez administratora 1ub

przez stronę trzecią, jeżeli przctrvarzanie danych odbywa się na podstawie iłr1, (l ust. 1 lit. 1'

RODO, Administrator będzic przetwatzał dane w cęlu dochodzenia swoiclr roszczeń w
sądach, wynikających z nienależytego wykonania zobowiązatria ulr]ownego.

5, Informacia o odbiorcach danych tlsobolł,ych lub o kategoriaclr odbiorców, j eżeli istrrieją
informacje o zanriarze przekazania danych osobowych do państwa trzccicgo lub organizac.ji
mięclzynarodowej. Administrator nic będzic przekazywał danych osobowych poza obszar
EoG.

6. Informacie o okresie. przcz któn, dane osobowe będa rrrzehvarzanc, administrator
będzie przetwarzał danę przez okcs 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielerric
zamówienia, a jeżcli okrcs obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publiczrrego
przekacza 4 lata, adrr,inistrator przechowuje protokół postępowania lvraz z załącznlkamt
przez cŃy okres oborł,iązywania umowy w sprawie zanówicnia publicznego,

7. Informacie o Drawie osób, którt,ch dane sa rrrzetwarzane.
a) do żądania clostępu do danych osobowycli dotyczących osoby, którcj danc dotyczą, ich

sprostowania, usrrnięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do wniesielria sprzecirłu wobcc przetwarzania,
c) do przenoszenia danych,
d) do coflrięcia zgody w dowolrrym monrerrcie, jeżeli przetwarzanio odbywa się na

podstawie aI,t, 6 ust. l lit. a lub art. !) ust. 2 lit. _ą RODO, czyli osoba przckazująca dane
wyraziła wyraźrrą zgodę na przetwarzanie w jedrrym, lub kilku okrcślonych cclach,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
t]. Informacia. czy Dodanie danych osobołrych iest wymogiem ustarł orrrym lub umownym

Podanie danyoh jest wymogiem ustawowyn zawarcia umowy! osoba, której dane dotyczą,
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.jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia
tImo\\) u zllnórł ielrie publiczne.

9. Informacia o zautomatvzolvanym podeimoł,aniu decyzii. rv tym o profiIołyaniu.
Adnrinistrator nic wydaj c dccyzji w sposób zarrtot,natyzowany i nic profilujc danych.

klauzula z art. 14 ust. 1 i ust, 2 RODO
jeżeli administrator nie pozyskał danych osoborrych od osoby,

której dane doĘczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 kozporządzcnia Parlamcntu Europcjskicgo i Rady (UE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 2076 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzatriem
danych osobowl,ch i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylcnia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych) (Dz. \Jrz. \]F, L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", inlorrnuj e my, żc:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Powiatowy Zespół S7łitali w

Oleśnicy ul. Annii Kraj owej 1, 56-400 Oleśnica wpisany do RejesLru Podmiotów
Wykonujących Działalność Lecznlczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem
000000002093; NIP: 9111847075; REGON: 932966540; KRS 000018ó473,tel.+4871776
73 08.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych GtaĄna Hachoł, adres c-rnail:

Lqril|pz§alg§rr4ałl tel. 606659862, Powiatowy Zespół Szłitali w Oleśnicy, ul. Armii
Krajowcj 1, 56-400 Olcśnica, tel. .+48 71116 73 08.

3. Informacia o ce|ach przetrvarzania danych osobowych oraz rrodstawe praryna
przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamórł,ienia
publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wl,konania
zamórł,ienia, do czirsu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania

icst art, 6 ust. i lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykotrania umowy, którcj stroną
jest osoba, którcj dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądarrie osoby, której dane

clotyczą, przed zarvarcien umowy oraz aft, 6 lit 1) czyli przetwarzanie .iest niezbędne do
celórł, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią.

4. Informacia o kateqorii danych osobowych dane należą do osoby innej, która powierzyła
dar-re kontrahentowi adnrinistratora w toku zamówienia publicznego. Są to dane z kategorii
danych podlvykonawców powierzających swoje dane podrniotom składa.iącym o1'ertę,

ubiegająoyolr się o udzielenie zanówienia publicznego. Ten proces pozyskania rzutujc ne
zaltres pt,zetrł,ar zania, czy|i wl,łącznic rł, rłyniku zalvartci umowy i wylącznie w jej
przedmiotorvym zakresie rł, granicy kompetencji podwykonawczyclr osoby powierzą.leq
własne danc.

5. Informacie o okresie. rrrzez któn, dane osoborve beda Drzefwarzane, adnrinistrator
będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończcnia postępowania o udzielenie
zamówicnia, a jeżeli okres obowiązyrvania umo\\y w sprawie zamówienia prtbliczncgo
przcksacz.a 4 lata, administrator przecholwje protokół postępowania wraz z załącznikami
przez cały okres oborł,iązywania umowy w sprarł,ic zan-rówienia publicznego.

6. Informacia o odbiorcach danych osobolwch lub o kategoriach odbiorców, j eźeli istnieją
informacjc o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobolłych poza obszar
EoG.

7. Informacie o rrrawie osób. których dane sa rrrzetwarzane.
a) do żądania dostęprr do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich

sprostorvania, usunięcia lub ograniczcnia przctwarzania,
b) do lvniesienia sprzeciwu w-obec przetu,arzania,
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c) do przenoszenia danych,
d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie! jeżeli przctwarzanie odbywa się na

podstawie art. 6 us1, 1 lit. a lub art. 9 ust, 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane

w,raziła wyrażną zgodę na przetwarzanie w jednym, 1ub kilku określonych celach,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) uzyskania informacji o źródlc pozyskania danyclr.

8. Informacia o zautomatyzowanym podeimowaniu decyzii. w Ęm o nrofilowaniu,
Administrator nie wydaje decyzji w sposób zautonratyzowany i nie proliluje darrych.

§14
postanowienia końcowe

t. Za dni robocze uznaj e się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkicm dni ustawowo wolnych
od pracy.

2. Wszclkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać

3,

polubownie, a w przypadku braku możlirvości polubowrrego rozstrzygnięcia sporów będą
onę rozstrzygane przcz sąd por.vszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez
sąd upadłości lub postępowania ukłaclowego względem Wykonawcy, wszczęcia
postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie maj ątku Wykonawcy lub
znacznel jcgo części, mających znaczęnię dla zawartej Umolvy, Wykonawca zobowiązujc
się niczwłoczrrie powiadomió o nich Zamawiającego pod lygolcm skutków prawnl,ch dla
Wykonawcy, wynikająoyoh z laktu niepowiadomicnia.
Reprezentanoi Wykonawcy podpisujący Umowę oświad cząą, że są umocolvani do
reprezentacji, a złożonc dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Unrow1. są
zgodne ze stanem faktyczrryrn firmy Wykorrawcy w momencie podpisywania Umowy,
Wykonawca, bez pisemnej zgtlcly ZamawiĄącego, nie moźe przenosić na osoby trzecie praw
i obowiązków wynikających z Umowy.
W sprawach nie uregulowarrych Umową stosuje się przcpisy powszcchnie obowiązujące, w
szczególnośoi przepisy Ustawy i Kodeksu cywilnego.

5.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

4.
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