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Zat争czniknrldoZap「OSZenia

……dnia…

「.nadostawe2szt,ZgrZeWarekrolkowych

FORMULARZOFERTY

DaneWykonawcy:

Numerteiefonu

NumerFaxu:..

NumerNIP

Bankinumerkonta

Adrespocztyelektronicznej:

NumerREGON

OsobadokontaktuzZamawlaJaCym,nrtelefonu

Nawiazu」aCd○○g†oszenia zdnia

OFERTA

dozg「zewania「ekaw6wpapie「owo-foliowychdopakowaniasp「Z?tudosteryIizaQjizgodniezopisemjakw

ka「CieproduktuskladamIynastepuj争c皐ofe巾e:

Cena za ca†oS6dostawy,uruChomienie p「zedmiotu zam6wienia o「az przeszk01enie prac○wnik6w Dzia†u

SteryIizaqlWynOSi:

netto∴‥　　　　.‥PLNwtymVAT………%

b「utto PLNslownie

P」N

JednoczeSnieoSwiadczamly,之e:

a)wyraZamyzgodenaptatnoS6zafaktu「ewte「minie60dni,

b)zam6wieniezrea-izujemyzgodniezpot「zebamiZamawiaj争cegowok「esievyznaczonymprzezZamawiaj争∞g〇・

c)akcept山emyp「Qjektumowyizobowiazujemysie,WPrZyPadkuwybo「unaszejofeTtydozawa「Ciawewskazanym

PrZeZZamawIa〇年CegOte「minie,

d)uwa之amysiezazwi争zanychniniejsz争ofert争przezok「es30dnioduptryMuterminusk†adaniaofe巾

e)uslugebedap争przedmiotemzam6wieniawykonamywiasnymisifami,

f)podg「oZbaodpowiedzia-noScikarnejwszystkieza†争czoned○○fertydokumentyopisuj争stanfaktycznyip「awny

aktualnynadziehotwarciaofert(arf.297ustawykodekska「nyzdnia6czerwca1997r./Dz.u.nr88)POZ.553

ZeZmianami/.

Za†acznikamidoninlqSZejofertysa:

1)Wypetnionyd「ukFORMULARZAOFERTYWYKONAWCY.

2)Aktuainywpisd。W十a§ciweg。「可e:t「u,uP「aWn頓CegOWykonawc?dowyst?POWaniawob「OCiep「awnym

(POtWie「dzonyzazgodno§6zo「ygInalemp「ZeZWykonawce・

3)Kartaproduktu-vyPelniona.
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KARTAPRODUKTU 

ZGRZEWARKAROLKOWASZT.2 

LP. �OPISPARAMETROWV7YPⅧAGANYCH �PARAMETRY ⅧAGANE �PARAMETRY OFEROWANE 

1. �Sprzetfabrycznienowy,rOkproduk匂i �TAK � 

2021/2022. 

2. �Zgrzewarkarolkowa,SZerOkoS6zgrzewu12 �TAK � 
mm(十/-2皿). 

3. �Automatycznystart/stopnap?du. �TAK � 

4. �Wymiary(d量.xszer.xwys.)570x260x160 �TAK � 
rrm,(十/-10mm)wagamax15kg(+/-1kg)・ 

5. �WySwietlacztemperaturyzgrzeⅥu. �TAK � 

6. �ZakrestemperaturpracyO-220stopniCel?jusza・ �TAK � 

7. �MoZliwoSustawieniaodleglostizgrzewuod �TAK � 
kraw?dzirekawawzakresieO-35mm. 

8. �Automatyczneprze士雀czaniewtrybpostqju. �TAK � 

9. �Gwaranqaminimun24mieslape. �TAK � 

10. �Autoryzowanyserwisgwarancyjnyl �TAK � 

pOgWaranCy]ny. 

11. �Czasdostawymax・14dnioddatyz裏ozenia �TAK � 

ZarnOWlenla. 

12. �Instrukqjaw」eZykupoIskimwfomie �TAK � 

PaPlerOW句. 

13. �SzkoleniezobsIugiurzadzeniawsiedzibie �TAK � 

Zanawla昭CegOWteminiewyznaczonym 

PrZeZkierownikaDzialuSterylizaql. 

PodpisWykonawcy



UmowaNr.,…./NTG12O22・DOSTAWA

ZaWa巾awdniu…　　　　　　　　　　　　r,WeW「octawiupomiedzy:

DoinoSiaskimSzpitaIemSpeQjaIistycznymim.T.Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkoweJ

u!.Gen.AugustaEmilaFieIdo向2,54-O49W「oclaw

ZareJeStrOWanymWS争dzieRejonowymdiaWroctawia-Fabryczne」WeWroc-awiuVIWydziatGospoda「CZyK「ajowegoRejest「u

S争dowegoKRSOOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGONOO6320384,

kt6ryreprezentuje:

1)KatarzynaKapuScihska-Dyrekto「

2)Do「otaTop〇両cka-G16wnyKsiegovy

-ZWanymdaiej"Zamawia-aCym’’

a

kt6「y「ep「ezentuje:

ZWanymdalej"Wykonawca"

NiniejSZaumOWadotyczydostawyluruChomienia

§1.

P層edmiotumovy

ZWanyCh dalejwγ「Obam主OkreSionych

SZCZeg6†owo w zalaczniku nrl do umowy,SPOrZ争dzonym na podstawie z†○之Onq PrZeZ Wykonawce ofe血y,do siedziby

Zamawla」争CegO,domIeJSCaWSkazanegop「zezZamawlaJ争Ceg0.

§2,

Warunkidosfaw

l.Reaiiza匂adostawwyrob6w,O kt6「ych mowaw§1umowy.nastepowa6bedzie na podstawie maksimum3zam6wieh

Zlo之OnyChp「zezZamawla」争CegOZgOdniezzaiapznikiemn「1doumowy.

2.Zam6wionewfo「mie pISemneJWγrOby,Okt6rych mowawust.1powγ之ej,Wykonawcazobowl争Zu」eSiedostarcza6do

SiedzibyZamaw-a」争CegOdomle」SCaWSkazanegoprzezZamaw-a」aCegO§「odkiemtransp〇両WeWfasnymzak「esieina

wlasnykosztwterminiedo…dni oddniaot「zymaniaodZamaw-aJaCegOZam6wienianaad「ese-maii‥…

Wykonawcyo「azdokona6monta之udosta「czonychwy「ob6wwte「minie7dnioddostawy.

3.Je之eIidostawawy「ob6wwypadawdniuwoinymodpracyIubwsobot?一dostawanastap-WP-erWSZymdniuroboczympo

WyZnaCZOnymte「minie.

4.St「onyuznaj争e-maiizaobowiazuj争cydokumentzam6wieniawy「ob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia)"

5,Wykonawcazobowi尋zanyjestnasw6jkosztzabezpieczy6dostaw?WyrOb6wiponosiztegotytu†upe†naodpowiedziaino§6

a之domomentuodebraniawy「ob6wprzezZamawiaj争ceg0.Wykonawcaodpowiedziainyjestzawyb6「§「odkat「anspo巾u,

jakizaw†aSciwe(Odp°Wiednie)opakowaniewyrob6w.

6.PiZekazaniewyrob6wprzezWykonawceZamawiaj争cemuvymagaka之do「azowegopotwje「dzeniaodbio「uiiio§ciwyrob6w

PrZeZWyZnaCZOnegOP「aCOWnikaZamawla」aCegO

7.Dostawawy「ob6wbezpotwierdzeniazam6wienianapiSmiep「zezZamawia」CegOb?dziedokonananaryzykoWykonawcy

iniewI争ZeZamawIaJ争CegOC○doprzyleCiavy「Ob6wizaplaty.

§3.

Zobowi?ZanfatWkonawcy

l・Wykonawca wγkonuJe P「Zedmiot umovy wfasnymi sitami.Powie「zenie wykonania czesci przedmiotu umowy

podwykonawcomwymaga uprzednie」P-Sem=e」,POd rygo「em niewa之no§ci,ZgOdyZamawla」aCeg〇・Wykonawca ponosi

pelnaodpowiedzialnoS6zadzia†anialubzaniecha=iapodwykonawc6w,kt6rympowie「zy†wykonanieprzedmiotuumowy.

2.Wykonawca wγkona przedmiot umowy zgodnie z obow-aZu」aCymIPrZePISa面normamIPOiskimizha「monizowanymi

ZnOrmamieu「OPejskimi.

3.Wykonawca zobowiaz山e sie przedlo之y6Zamawiajacemu wraz z d。StaWa dokumenty dopuszczajace d○○b「otui

StOSOWanianaterenieP01skiwγ「Obywykazanewza†争cznikunrldoum°vy.

4.Wykonawcaniebedziewnosit「oszczehdoZamaw-aJ争CegOWP「ZyPadkuog「aniczeniaprzezZamawIaj争cegope†nejilo§ci

PrZedmiotuumovy.

§4.

W nルnkizakt/puZaSfepczego

l.Wp「zypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewyrob6wwewskazanymw§2ust2・umOvyterminie,Zamawfajacy

b?dzie up「awnionydozrealizowaniazam6wienia uinnego dostawcyz uwzglednieniem mo之Iiwo§cizakupuwyrob6w

r6wnowa之nych(tzw.nabyciezastepcze),ZamawiajacypowiadomipisemnieWykonawceotakimzakupie,COOZnaCZa6

bedzieanuiowaniezio之OnegOWCZeSnigZam6wienia.

2,Wp「zypadkudokonanianabyciazastepczego,Wykonaw∞ZOb°Wi争zanyjestzapfaci6narzeczZamawiaj争cegokwot?

tanowlaC争　r6之nlCe POmiedzy cen争　wγ「Ob6w,kt6r争　Zamawla」aCy ZObow-争Zany」eSt ZaP†aci6　w zwi争zku

znabyciemzastepczym,a∞naWγ「Ob6w,jakaZamawiajacyzaptacitbyWykonawcy,gdybytendosta「czylzam6wione

1z4



wyrobywterminie.Wykonawcazobowi争zanyjestdozaplatykwoty,Okt6「ejmowawzdaniupoprzednim,Wte「minied021

dnioddniavystawieniap「zezZamawiaJ争CegOnOtyObcia之eniowej,bed争cejjednoczechiewezwaniemdozap†aty.

§5,

Skねdnikit/mOvy

lntegraIn争czeScianiniejszejumowyjestza†acznikn「1-Formularzasortymentowo-CenOWyOraZKartaproduktu.

§6.

Czasobowiazywaniat/mOvy

Czasobow-争ZyWanianin-qSZe」umOWyuStalas一?naOkresoddnia……・　　　　　　"「"dodnia… 「

§7.

WさrtoS6umovy

l,Og6lnawarto§6umowywynosi○○…,…………………〇・〇Zibr皿O(Siownie:……………………Z†otych OO1100〉,ZgOdniez

Za†争cznikiemn「1doumowy.

2・Wykonawcagwa「antujesta†e両ezmienn?誓nyPrZeZCa†yczasobowi争zywaniaumovy.

3,Sta†o§6cen,Okt6「ejmowawust.2powyz軌niedotyczyobniZeniaprzezWykonawcecenwykazanychwza†争cznikunr「do

umowy,ZPrZyCZynnieuj的ch当umowie'P「ZeZcafyczasobowiazyw叩aumowy.

4,Wprzypadku zmiany uStaWOWe」StaWkiVAT,ZmianawynagrodzenIa O鵬tego ninIeJSZ争umOW争,Wynikaj争cazezmiany

stawkiVAT,naStePu」eZdniemweJSCiaw之yc-eaktup「awnegozmienlaJaCegOteStaWke"

§8.

RegulowanienaIe之noSci

l,Nale之no§6　za dostarczone wy「oby b?dzie「egulowana przez ZamawlaJ争CegO P「Zelewem z konta bankowego

ZamawlaJ争CegOnakontobankoweWykonawcynr Wte「minie6O dni,

iicz争c od dnia dosta「czenia Zamawla」争Cemu PraWidiowo vystawionej faktury w formie papie「OWe=ub fomacie

ust「uktu「yzowanymzapo§rednictwemp-atfo「myelekt「onicznegofaktu「owania.Wp「zypadkuwskazaniawt「e§cifaktury

nume「u「achunku bankowegoimego ni之Ok「e引ony w zdaniu pop「zednim,Zamawla」aCy WZyWa Wykonawce do

doprowadzeniaj句zgodno紬zUmowaiwst「zymujesiezzaplat争doczasudo「eczeniafaktu「yzawierajacejp「awidtowy

nume「「achunkubankowego-ZgOdnyzUmowa.

2.WykonawcawystawiZamawiaja∞mufakturewed†ug cenjednostkovvych)ZgOdniezZa†争cznikiem n「1do umowy'a

Zamaw`a」aCyZaP†aciWykonawcyzadostarczonewyroby.

3.Nawszystkichfakturachdotycz争cychninIeJSZegOPOSt?POWaniaWykonawcazobowlaZany」eStumieSci6wwidocznyspos6b

nume「umowyZamaw-a」争Ceg○○raZnume「Zam6wienia・

§9,

Zakazydofycz弓ce岬ykonawcy

l.Wykonawca nie mo之e dokona6ce却Wie「zyteInoScibez uprzedniejipisemnej,POd rygo「em niewa之no§ci,ZgOdy

Zamawiaj争cego,ani「eguiowa6wierzyteIno§ciwd「odzekompensaty・

2.Wykonawcazobow-aZu」eSiedoniezawierania um6wpo「eczehjakigwa「anq-ZPOdmiotamit「zecimidotyczacych

zobowlaZanvynikajacychzninIe」SZejumOW,anlvy「a之a6zgodynapJZySt争Pieniedodlugu"

§10.

Wさrtmkigwaranq/iirekqimi

l.Wykonawca udzie-aZamaw-a」aCemu gWa「anqIi「ekqjmina przedmiotumowy.Wykonawca udzieiaZamawlaJ争Cemu

gwa「anQjinaokres24miesiecy,ZgOdniezopisemzawartymwZatacznikunr=icz争coddniadokonaniaodbio「uprzez

ZamawiaJaCeg0.

2.WramachodpowiedzialnoSciztytulugwa「an匂ii「ekojmi,Wyko=aWCaWymieniwadliwγWγ「6bnawolnyodwadlubdokona

」egOnaP「aVvy,」eZeliwadyteuJaW噂S-eWClagute「minu,Okt6「ymmowawust.1povvyZej・Wykonawcazobow-aZany」eSt

dostarczy vIγ「6bwo-nyodwad-ubdokonacjegOnaPraWyniezwtocznie-niep6Zniejjednakni之WCi争gu3Odnioddnia

zg†oszeniaprzezZamawiajacegozapomoc争e-maila(Skanpodpisanegodokumentu).

3.Wykonaniezobowiazahztytu†ugwarancj=「?kQiminaie之ydop「zedmiotuumowy.

4.NiniejSZaumOWaStanOWidokumentgwarancy」nyW「OZumieniuprzep-S6wKodeksucyw=neg〇・

5,D○○dpowiedziaIno§ciWykonawcyztytu山rekojmistosujesiep「zepisyKodeksucywilneg〇・

§11.

0sobyo帥OWfedzねInezareaIizaqet,mOnyPOSfonieZama馴明CegO

l.OsobaodpowiedziaInaza「ea-izaq?umOWyPOStrO=ieZamawIa唱CegO‥Kie「ownikSekQjiGospoda「CZejte上713064439・

2.Osobaodpowiedzialnazanadz6rnadrealizaQj争umowypostronieZamawiaj争∞gO‥Dy「ekto「tel・713064420.

§12,

Zmianaposぬnowie血/mOvy

Wszelkiezmianyumowywymaga」aZaChowaniafo「myp-SemnegOaneksu・POdpisanegop「ZeZObiest「onypod「ygo「em

nleWaZnOSCl.

2z4



2.St「onyzast「zegaJaSObiep「awodowp「OWadzeniazmianwumowiewwypadkachok「e§lonychponi之辞

1)zmianadanychZamawiaj争cegolubWykonawcy(nazwy,Siedziby,n「eWidencyjnegoNIP,REGON,fo「myp「awnejitd.);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktowychzawartychw§2ust.2umovyorazdanychzawartychw§3ust.1umowy"

3.Dopuszczasiezmianeumowywzakresieprzedmiotowym,tOJeStZaSt争Pieniewyrobuobj?tegOumOW争Odpowiednikiem

WP「ZyPadku:

1)zap「zestaniawytwarzaniaprzezproducentawy「Obustanowi争cegoprzedmiotumowy;

2)wyCOfaniasta「egoiwp「OWadzenienowegowyrobustanowiacegoprzedmiotumovy:

3)wyga§nieciaSwiadectwarejestracji.

4.Zmiana,Okt6「ejmowawust.3powy之ej,bedziedopuszczalnapodwarunkiem,之eodpowiednikvyrobu:bedziespelniai

WSZyStkiewymaganiaZapytaniaofetoweg°,niebedziemia白ni之SZyChpa「amet「6wodza°fe「owanychp「zezWykonawcew

ofe「cieoraz bedzieznajdowa†zastosowanieco naJmniqWtyCh samychwskazaniach c○vvy「6bstanowl争Cy PrZedmiot

umowylP「ZyCenieniewyzsze」ni之Cenavy「ObustanowIaCegOPrZedmiotumowy.

5,Zmiany,Okt6「ychmowapowγ之e」,mOganadtodotyczycsposobukonfek旬vnowaniawy「Obu.

6.WprzypadkuniewykorzystaniaiioSciWy「Ob6wwskazanychwzal争cznikun「1doumowy,Zamaw-a」aCymO之eprzed†uZyc

CZaSObowi争zywaniaumowγ,Okt6rymmowaw§6umowy,niewiecejjednakniZ06miesiecy.

7"　W p「zypadku zmian stawek podatku VAT,Zmiany wys。koSciminimainego wynag「Odzenia za p「ace,Zmiany zasad

iwγSOk05cistawkiskfadkina ubezpieczenia spofecznelub zd「OWOtne W PrZyPadku,gdy maj争one wp†yw na koszty

wykona=ia przedmiotu umowy,StrOny uStaia」a mO之Iiwo§6wp「owadzenia tych zmian na podstawie obowI争Zu」aCyCh

przepiS6w p「awnych w tym zak「esie.Ci?之ar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powγ2ej przypadki

spoczywa nawykonawcy Wsytuacjiopisan句WZdaniu pierwszymWykonawcawinien skierowa6doZamawiaj争cego

pisemnywniosekw「azzuzasadnieniemorazszczeg6tovymwyIiczeniemwptywuzmianynaponoszoneprzezWykonawce

kosztywykonaniaprzedmiotuumowy"

§13,

O(istapienieodumowy

l.ZamawIa」争CymO之eodst争pi60dum°Wy,」e之eli:

1)Wykonawcaniedot「zymujete「min6wok「e§Ionychwniniejszejumowie;

2)Wyk。naWCaWyk。nujep「zedmiotumowyw:P9S6bniezgodnyzumowalubno「mamiiwa「unkamip「awemok「efronymi;

3)Wykonawcaniewykonu」eWuStaionymte「mln-eZObowi争zahokre引onychw§10umovy;

4)Wykonaw?adosta「czaZamawiajacemuprzedmiotumowy・kt6regopa「ametrytechniczneijakoSciowenieodpowiad弱

WymapanIOmZamawiaj争c?gOOk「e§ionymwZapytaniuofertovym.

5)w「azIeZaistnieniaistotneJZmia=yOkolicznoScipowoduj争ce」,ZewykonanieumovynieleZywinteresiepubIicznyT;

czego nie mo之na byto przewjdzie6w chw掴zawarcia umowy,lub dalsze wykonywanie umowy moze zag「OZIC

istotnemuinte「esowibezpieczehstwa pahstwalub bezp-eCZehstwu pubiicz=emu-Wtakim p-ZyPadku Wykonawca

mo之eza之ada6odZamawiajacegowyt争czniewynagrodzenianale之negoztytuluzrea=zowanejjuZcz写Sciumowy.

2.Wsytuacji,Wkt6rejZamawiajacydowiedzia†sie○○koIiczno§ciachuzasadniajacychodstapienieodumowy,WSkazanych

wust,1powyzej,ZamawlaJ争CyWeZWieWykonawcedozaprzestanianaruszeh,WyZnaCZa」aCmuPIZytymtermindo

usunl?CianaruSZefr

3,Pobezskutecznym申ywiewyznaczonegoterminu,Okt6rymmowawust.2powγ之勘Zamawiaj争cybedzieup「awnionyd○

○dstap-eniaodumowywte「minie20dnioddnia,Wkt6「ymZamaw-a」aCydowiedzia†sIe○○koiiczno§ciachwskazanych

wust,1powy之e」,uZaSadniaIaCyChodstapIenie.OSwiadczenie○○dstap-eniusporzadzonezostaniewformiepISemnej

idosta「czoneniezw†ocznieWykonawcy.

§14.

Karyumow"e

l.WykonawcazaptaciZamawiajacemunastepujaceka「yumowne:

1)wwysokoSciO,1%wartoScib「uttoniez「ealizowanejwte「miniedostawywy「Ob6w(Wa巾○§6wskazanawza†acznikun「1

doumowy)zaka之dydziehop6Znieniawdostawie,POCZaWSZyOddnianastepuj争cegopou函Wieterminuokre§lonegow

§2ust.2umowydodniazrealizowaniadostawy;

2)wwysoko§c=%warfo§cib「utt。WyrOb6w,kt6「ych dotyczy「eklamaQja,Za ka之dydzieh op6Znieniawwykonaniu

z°bowi争zahwynikajacychzodpowiedziainoSciztytutugwa「ancjii「?kQjmi;

3)wwysokoSc=%wartoScibruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,Zaka之dydziehop6ZnieniawvIγkonaniu

zobowi争za白Iγnikaj争cychz§3ust.3umowy,POCZ争WSZyOddnianast写pujacegopouptywieterminudowykonania

zobowlaZaniadodniawykonaniazobowl早Zania;

4)wwysokoSc=O%niezrealiz。WanejwartoScibruttoumowy,WSkazanejw§7ust"1umowy-jeZeIiZamawiajapyodst争pi

Odumowyzp「zyczynIe之争cychpostronieWykonawcy;

5)wwysoko§c=O%wartoScibruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eiiWykonawcanaruszyzaPisy§9umowy.

2.JeZeliszkodaprzevIγ之SZaWySOkoS6karyumownej,Zamawiaj争cemuprzyslugu」eP「aWOdodochodzeniaodWykonawcy

odszkodowaniaprzewyzszaJaCegOWySOkoS6na=czonejka「yumowne」・

3.Wykonawcawy「a之azgod?naPOt「争Canieka「umownychzprzysiugu」争CegOmuWynagrOdzenia"

Brakszkodyniewy†aczauprawnieniaZamawIa」aCegOdonaIiczeniaka「yumownej.

§15・
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OSwiadczeniedofycz∂CeZObow碕Zaniadozachowanfaw脚emnicyhfoma匂io旬nkQ/OnOWanit/DoInoS佃Skiego

S坤iねねSpeQ/a庵tycznegojm.rMarcinねka-CentルmMe申ycynyRattmkowe/

1.WykonawcaoSwiadcza,之ezobowi争zu」eSiedozachowaniawtajemnicyinieu」aWnianiaosobomt「ZeCim,WCZaSietWania

umowy oraz po」e」「OZWlaZaniu,WSZeikichinformaqiZWlaZanyCh ze Swiadczeniem przedmiotu umovy na podstawie

ninlqSZeJumOWyOraZPOZySkanychtadrogainfo「maqlOfunkcjonowaniuDolno‡沌SkiegoSzpitaIaSpeqaiistycznegoim,T.

Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowe」,StanOWIaCyCh tajemnlCe PrZedsiebio「stwaw「ozumieniu ustavvyzdnia16

kwietnia1993r○○ZWalczaniunieuczciwejkonku「enQji(t.j.:Dz.∪.z2019r,POZ.1OIO.).

2.Wykonawca zobowIaZu」e Sle r6wnieZ do p「zest「zegania przepis6w ustawy z dnialO m句a2018「.○○Ch「onie danych

OSObovych(t.j.:Dz.∪.z2019「.,POZ.1781).

3.JednoczeSnieWykonawcaoSwiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedzialno§6ka「navynikaj争cazww.ustaw.

§16,

Kwesfjespome

Sporymog争cewynika6wzwi争zkuz「eaiizaqa umowyst「onyzobowiaZu」争Sie「OZSt「Zyga6p01ubownie nadrodze negoQlaql.

W「azieb「akupo「ozumienia,U.wsytuaQji,gdywterminie30dnioddniapodjecianego匂a部stronynjeosiagndypo「OZumienia

-SPOry「OZSt「Zygatbedzies争dwtaSciWydIamleJSCaSiedzibyZamawia」aCeg0.

§17.

Imeposぬnowieniaumovy

WsprawachnieuregulowanychninleJSZ争umOW早ZaStOSOWaniemaJ争PrZePISyuStaWyP「awozam6wiehpu胡CZnyCh,Kodeksu

CyWilneg0O「aZimepowszechnieobowI争ZuJ CeP「ZePISyPraWama」争CeZWi争Zekzp「zedmiotemumowy.

§18.

Posねnowieniakohcowe

Umowa sporz争dzona zostafa w2jednobrzmIaCyCh egzempiarzach-1egzempla「z dIa Wykonawcy,1egzempiarz dla

Zamawla」aCeg0.

ZamawlaJaCy
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Wykonawca


