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1.

OPISWYMOGU

PARAMETRY

VVYMAGANE

MateraczmiennociSnieniowydopasowanydomateraca†6氷owego

PAREMATRYOFEROWANE

丁AK

owymiarach195cm(+/‑2cm)x8与Cm(+/‑2cm).
2.

Materac

przystosowany

do

terapIIPrZeCiwodIetynowe」PrZy

丁AK

pacjentachowadzeniemniejszej両e140kg.
3.

Pok「owiec

materaca

kompatyb=ny

z

materacem†6氷owYm

丁AK

owymiarach19与CmX85cmmocowanvnam面mum4pasy
umo訓wiajacestab冊emocowaniemateracaprzeciwodIeZynowego
domateraca†6Zkowego,ZaPinanynazameksuwakowy.
4.

MateracprzeciwodleZynowydoterapiidwustop川OWej,Zbudowany
z

minimum18

kom6r

rurowych,POP「ZeCZnyCh

丁AK

wykonanYCh

zpoIiuretanuwos†onienylonu(PUN),OWYSOko紺12cm(+/‑1cm).
5.

MateraczmiennociSnieniowy,komorynapelniajasiepowietrzemi

丁AK

oprozn‑a」anaPrZemiancodruga‑SySteml‥3
6.

FunkcjaszybkiegospuszczaniapowietrzazzaworemCPRwczasienie

丁AK

d†uiszvmniZlOsekund(+/‑2sek〉
7.

MateracprzeciwodletynowYWyPOSaわnywsystemprzesuwania

丁AK

powietrzapomiedzykomoramidlau†atwieniaszybkiegonape仙enia.
8.

Materaczfunkcjatransportowa.Przewodymateracawpokrowcu

丁AK

och「onnymzakohczonekohc6wk尋umo軸wIa」aCaich†atwezespoIenie
iodtaczenieodpompyzasilaj弓cejmateraczapomOC皐jednejtzw.
szybkoztapzki(trzy

przewody

powietrza

wjednym

po†aczeniu

zpompか坤CZetj.szybkoz†aczkaposiadajacatzw.zamkniecie
transportowe.pok「owiecwieiokierunkowoeIastycznY′Wykonanv
zpoIiuretanuipo‑iestru′Odpo「nynatemp.mi=・950c.
9.

Pompaposiadajapa;

丁AK

ーtrybp「acy,dowyboru:
a〉zmiennociSnieniowvzczasemcykIulOmin・(十/‑2min)′

b)statycznv,
O「aZ: ーniskipoziomhafasuponiZej40dB,

ーgniazdodopo(埼CZeniatrzechprzewod6wpowietrza′
ーZeWnetrZnydostepdowymianytzw.bezpiecznik6w′energetyCZnyCh
(wk†adektopikowYCh),

ーZakresciSnieniadiapracypompy:20‑6OmmHg(+/一与mmHg〉
regu一〇wanyrecznympokretlemumieszczonymnaobudowiepompY′
ーPaneIste「owaniainformu」aCVdiodamiopraw刷owejiub
niepraw刷owejwartoSciciSnieniawmateracutzw.alarmdZwiekowyi
wizuaIny,PrZyZbytniskimciSnieniuwmateracu′

‑uChwytydozawieszeniapompvnaramie†6Zka′
ーZaS=anie230V,
ーWymienny,ZeWnetrZnyf冊powietrza′

10.

1L

Gwaranc」aminimum36miesleCy.

丁AK

DokumentypoSwiadcza」aCe,Ze:

丁AK

a)producentiwykonawcaposiadaistosujesystemzarZadzania
zgodnieznormaEN‑SO9001:2O15orazISO13485‥2016wzakresie
Dr。dukciioferowanegowvrobumedvczne賃oIubr6wnowainy,
b)wvr6bposiadaoznaczenieCEspe†niajacedγrektywyUE.

12. /￣、

oferowanvtermindostawvprodukt6woddatvz†oZeniazam6wienia

nied†uZszvni221dniroboczvch.

丁AK

冒国書臆臆
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zawa巾awdniu

….,…,…,..,……,.…,..…「,WeWroc†awiupomi?dzy:

DoIno;ねSkimSzpitaiemSpecjalistycznymim.T.Marciniaka‑CentrumIVledycynyRatunkowej
ul,Gen.AugustaEmilaFieidorfa2,54‑049W「octaw

za「ejeSt「OWanymWS争dzieR如nowymdlaWroctawia‑Fab「ycznejweW「oclawiuVIWydzia†Gospoda「CZyK「ajowegoRejestru

S争dowegoKRSOOOOO40364,NIP899‑22‑28‑560,REGONOO632O384‑
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1)Kata「zynaKapu§cihska‑Dy「ekto「

2)Do「ota丁opoInicka‑G†6wnyKsiegowy
‑ZWanymdalej"ZamawlaJaCym
a

kt6ry「ep「ezentuje:

ZWanymdaIej,,Wykonawca"
§1・
P層edmiofumOWy
zwanych daIeJWyrObami,Okre引onych szczeg6†owo w

Ninie」SZa umOWa dotyczy dostawy

za†acznikun「ldoumowy,SPOrZadzonymnapodstawiez‑oZoneJP「ZeZWykonawc?OferfyldosiedzibyZamawIaJaCeg。,do
mieJScaWSkazanegoprzezZamawiaj争cego"

§2.

「.ReaIiza班dostawvy「ob6w,Okt6rychmowaw§1umovy,naSt?POWa6bedzienapodstawiejednorazowegozam6wienia
zloZonegoPrZeZZamaw‑a」aCegOZgOdniezzaiapznikiemn「1doumowy.

2.Zam6wionewformiepisemnejwγrOby,Okt6「ychmowawust.1powγ之ej・Wykonawcazobowi争zujesiedostarcza6do
siedzibyZamawiajacegodomiejscawskazanegoprzezZamawiajacegofrodkiemtranspo血WeW†asnymzak「esieina
wlasny koszt w terminie d060dni od dnia otrzymania od Zamaw‑aJ争CegO Zam6wienia na adres e‑ma旺

Wykonawcy
3.Je之eIidostawawy「ob6wwypadawdniuwoInymodpracylubwsobote,dostawanast争p‑WP‑erWSZymdniu「oboczympo

WyZnaCZOnymterminie.
4.Stronyuznajae‑mai‑zaobowi争zujacydokumentzam6wieniawyrob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia)・

5.Wykonawcazobowiazanyjestnasw6jkosztzabezpieczy6dostawewyrob6wiponosiztegotytulupetnaodpowiedziainoS6
azdomomentuodebraniawyrob6wp‑ZeZZamaw‑a」争Ceg〇・WykonawcaodpowiedziaInyJeStZaWyb6rS「odkat「ansporfu'

jakizawlaSciwe(Odpowiednie)opakowanievyrob6w.
6.Przekazaniewyrob6wp「zezWykonawceZamaw‑a」aCemuWymagaka之dorazowegopotwierdzeniaodbioru。ioScIWy「Ob6w
przezwyznaczonegoprac○wnikaZamawIa」aCeg0

7.Dostawawyrob6wbezpotwierdzeniazam6wienianap‑Smiep「zezZamaw‑ajaCegOb?dziedokonananaryzykoWyko=aWCy
iniewia之eZamawiaj争cegocodoprzyjeciawyrob6wizap†aty.

§3"
Z°bowi3Zanianykonawcy

l.Wykonawca wykonu」e P「Zedmiot umowy w‑asnymis胞mj・Powierzenie wykonania czesciprzedmiotu umowy
podwykonawcomwymagauPrZednieJP‑Semne用Odrygoremniewa之noSci,ZgOdyZamawIaJaCeg〇・Wyk。naWcaPOnOSi
pe‑naodpowiedzia‑no§6zadzia‑anialubzaniechaniapodvvykonawc6w,kt6rympowierz)小vykonaniep「Zedmiotuumowy.

2.Wykonawcawykonaprzedmi。tumOWyZgOdnjezob。W‑aZuJ争Cym‑PrZeP‑Sam主normam‑POIskimizharmonizowanymi

3.Wykonawcazobowi争zujesieprzed一〇之y6Zamawiajacemuw「azZdostaw争dokumertydopuszczaja∞d○○brotui
stosowanianate「enieP°lskiwy「obywykazanewza‑争cznikun「ldoumowyw「ozumieniuprzepIS6wustawyzdnia20
maja2010r.0Wy「Obachmedycznych(t.j‥Dz.∪・Z2020「・,POZ.186).
4,WykonawcaniebedziewnositroszczehdoZamaw‑aJaCegOWprZyPadkuog「aniczeniaprzezZamaw‑a」争CegOPetrrejiIoSci
P「Zedmiotuumovvy.

§4・

l.Wprzypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewy「ob6wwewskazanymw§2ust2.umowyte「minie・Zamawiaj争cy
bedzieuprawnionydozrealizowaniazam6wieniauinnegodostawcyzuWZg‑ednieniemmo之iiwo§cizakupuwy「Ob6w

1z4

「6wnowa之nych(tzwinabyciezastepcze)"Zamawiaj争cypowiadomipisemnieWykonawceotakimzakupie,C○0ZnaCZa6
bedzieanuiowaniez†○之OnegOWCZeSn‑eJZam6wienia.

2.Wprzypadkudokonanianabyciazastepczego,WykonawcazobowiazanyJeStZaPfaci6narzeczZamawiaj争cegokwot?
stanowi争ca「6Znice pomiedzy cen争

wy「ob6w,kt6「争

Zamawiaj争cy zobowiazany jest zaplaci6

w zwi争zku

znabyciemzastepczym,aCenaVIγ「Ob6w,jak争Zamawla」aCyZaPfa。tbyWyko=aWCy,gdybytendostarczy†zam6wione

vy「obywterminie.Wykonawcazobowi争zanyjestdoza西tykwoty'Okt6「ejmowawzdaniupoprzednim,Wterminiedo3O
dnioddnjawystawieniap'ZeZZamawiajacegonoty。bci争之eniowej,b?dacejjednoczeSniewezwaniemdozapfaty.

§5.

SkIadnikiumovy
lntegrain争czescianinIejSZejumOvyjestzalaczniknr仁Formuia「zasortymentowo‑CenOWy.

§6.

Czasobowi弓ZyWaniaumowy
Czasobow‑争ZyWanianin‑eJSZeJumOWyuStaias‑enaOk「esoddnia……「"dodnia……r.

§7.

肌brtoS6umowy
l.0g6lna wartoS6umowy∴VvynOSi

..ztotych),ZgOdnie

…・Zl b「utto(StOWnie:

ZZa†争cznikiemn「1doumowy.
2,Wykonawcagwa「antujestaleiniezmiennecenyp「ZeZCa†yczasobowi争zywaniaumowy.

3,Stalo§6∞n,Okt6re叩OWaWuSt.2powyze」,niedotyczyobni之eniap「zezWykonawc写cenwykazanychwzal争cznikunrldo
umowy,ZPrZyCZynnieujetychwumowie,P「ZeZCatyCZaSObowi争zywaniaumowy.

4.WprzypadkuzmianyustawowejstawkiVA丁・Zmianawynag「odzeniaobjetegoniniejsz早umowa,Wynikaj争cazezmiany
stawkiVAT,naSte叩eZdniemwejSciaw之ycieaktuprawnegozmieniaj争cegotestawk写・

§8.

RegulowanienaIeZnoSci
1.Nale之no§6za dostarczone vy「Oby bedzie「egulowana p「zez Zamawla」aCegO P「ZeIewem z konta bankoweg°
w terminie60d申Iiczac od dnia

Zamawla」aCegO na konto bankowe Wykonawcy n「

dosta「czeniaZamawIa」争CemuP「aWidtowowystawionejfaktu「ywformiepap‑erOWe」lubformacie ust「ukturyzowanymza

posrednictwem platformye‑ektronicznegofaktu「owania"Wp「zypadkuwskazaniawtre§cifaktu「y=ume「u「aChunku

bankowegoimegoni之Okre§lonywzdaniupoprzednim,Zamaw‑ajaCyWZyWaWykonawc?dodoprowadzenia」qZgOdno§ciz
umow争iwstrzymujesiezzap‑at争doczasudoreczeniafakturyzawie「aj争cejprawidlowynumerrachunkubank°WegO‑

ZgOdnyzUmow争・
2.WykonawcawystawiZamawiajacemufaktu「?Wed山gcenjednostkowych,ZgOdniezZa†acznikiemn「1doumowy,a
Zamaw‑aJaCyZaP‑aciWykonawcyzadosta「CZOneWyrOby.
3.NawszystkichfckturachdotyczacychninleJSZegOPOStePOWaniaWykonawcazobowiazanyjestumiest治WWidocznyspos6b
numerumowyzamawla」争CegOOraZnumerZam6wienia.

§9,

ZakazydofyczaCevykonawcy
l.WykonawcaniemoZedokona6ce部Wierzytel=OScibezuprzedni坤Pisemnej・POdrygo「emniewa之no§ci'ZgOdy
Zamawiaj争cego,ani「egulowa6wierzyteino§ciwd「Odzekompensaty.

2,Wykonawcazobow‑aZu」eSi?doniezawieraniaum6wporeczehjakigwa「anq‑ZPOdmiotamitrzecimidotycz争cych
zobowiaZanWynikajacychzninie」SZeJumOWy・a…Wy「a之a6zgodynaprzystap‑eniedod山gu.

§10・
W古拙nkigwa伯nQiiirekq/mi
l,Wykonawcaudzie‑aZamawia」争CemugWa「anqli「ekQj面naprzedmiotumowy.WykonawcaudzielaZamawIa」aCemu
gwara=q川aOkres36mies一?Cy,ZgOdniezopISemZaWartymWZatqcznik…「11iczacoddniadokonania。dbio「uprzez
Zamawia」争CegO.

2,W「amachodpowiedzialnoSciztytu‑ugwa「an坤「ekojmi,WykonawcavIγmieniwad時Wγr6bnawoInyodwadlubdokona
jegOnaP「aW,」eZeIiwadyteu」aWn‑争Sl?WC‑aguterm両Okt6rymmowawuSt.1powyzej.WykonawcazobowI争ZanyJeSt
d。Sta「。ZyCWyr6dw0lnyodwadlubdokonac」eg。naPraWyniezw†。CZnie‑niepozniejjednakniZwc‑争gu30dnioddnia
zg†oszeniaprzezZamawiajacegozaPOmOCae‑maiIa(Skanpodpisanegodokumentu)・

3.WykonaniezobowI争Zahztytulugwaranq‑i「ekojminaie之ydoprzedmiotuumowy.
4.NiniejszaumowaStanOWidokumentgwarancymyW「OZumieniuprzepis6wKodeksucywiIneg0.
5.D○○dpowiedzia‑no§ciWykonawcyztytu‑u「ekQimistosujesi?P「ZePisyKodeksucyw冊eg°"
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2z4

2○
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Zmianaposfanowie血/mOvy

」.WszeikiezmianyumowyvvymagalaZaChowaniafo「mypisemnegoaneksu'POdpisanegop「ZeZObiest「OnyPOdrygorem

2.Stronyzast「zeg袖SObiep「awodowprowadzeniazmianwumowiewwypadkachok「e約nychpon画:
1)zmianadanychZamawiaj争cego‑ubWykonawcy(nazwy,Siedziby・nreWidenc幼negoNIP'REGON,formyp「awnejitd.);

2)zmianykontabankowego;
3)zmianadanychk。ntakt。WyChzawartychw§2ust.2um。WyOraZdanychzawartychw§3ust"1umowy.
3.Dopuszczas‑eZmianeumowywzak「esieprzedmiotowym言O」eStZaStaPleniewyrobuobjetegoumowaOdpowiednikiem

WPrZyPadku:
1)zap「zestaniawytwarzaniap「zezp「oducentawy「Obustanowiacegop'Zedmiotumow;
2)wyc○faniasta「egoiwp「owadzenienowegowy「Obustanowiacegoprzedmiotumowy;
3)wygachiecia§wiadectwa「ejest「aQj主

4.Zmiana,Okt6relmOWaWuSt.3powyz句,bedziedopuszcza‑napodwa「unkiem・之eodpowiednikwy「Obu:bedziespetnial
wszystkiewymaganiaZapytaniaofertowego,niebedziemia‑ni之SZyChparametr6wodzaofe「OWanyChprzezWykonawc?W

ofercieorazb写dzieznajdowatzastosowanie∞naJmn‑e」WtyChsamychwskaza=iachc。Wy「6bstanow‑aCyPrZedmiot
umovy‑P「ZyCenienievyzsze」niZcenaWyrObustanow‑aCegOPrZedmiotumovry.

5.Zmiany,Okt6「ychmowapowγZej,mOganadtodotyczy6sposobukonfekQjonowaniawy「Obu.
6.WprzypadkuniewykorzystaniaiIo§cIWyrOb6wwskazanychwza‑acznikun「ldoumowy,Zamawlaj争CymO之eprzed山Zy6

czasobowiazywaniaumowy,Okt6rymmowaw§6umowy,niewiec卸ednakni之O6miesiecy.
7.WprzypadkuzmianstawekpodatkuVA丁iZmianywysokoScimin‑malnegowynagrOdzeniazap「ace,Zmianyzasad
iwysoko§cistawkisk‑adk両aubezpieczeniaspotecznelubzd○○wotnewprzyPadku,gdymaj争onewplywnakoszty
wykonaniaprzedmiotuumowy)St「OnyuSta‑ajamo之一iwoS6wp「owadzeniatychzmiannapodstawieobowiazuj争cych

przep‑S6wprawnychwtymzakresie・Cie之arudowodnieniazmianywynag「odzeniaowskazanepovyze」PrZyPadki

spoczywanawykonawcy.WsytuadyopisaneJWZdan両eMszymWykonawcawinienskierowa6doZamawiajacego
pisemnywniosekwrazzuzasadnieniemo「azszczegdiowymwy‑iczeniemwptywuzmianynaponoszOnePrZeZWykonawc?
kosztywykonaniap「Zedmiotuum°Wy"
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Ods向pienieodumovy
l.Zamaw‑a」aCymO之eodst争pi60dumovvy,Je之e臣
1)Wykonawcanjedotrzymujetermjn6wokre的nychwniniejszejumowie;

2)WykonawcawykonujeprzedmiOtumOWyWSPOS6bniezgodnyzumow叫bno「mami‑Warunkam‑P「aWemOkrestonymi;
3)Wykonawcaniewykonujewustalonymte「miniezobowi争zahok「e約nychw§10umowy;
4)WykonawcadostarczaZamawfajacemuprzedmiotumowy'kt6「egopa「ametryteChniczneijako;ciowenieodpowiad説
wymaganiomZamawfajaceg○○kreSIonymwZapytaniuofertowym.

5)w「aziezaistnieniaistotnejzmianyok01iczno細powoduj争ce再ewykonanieumowynieie之ywinte「esiepublicznym,
czegoniemoZnaby‑oprzewidzie6wchwilizawa「ciaumowy・ ubda‑szewykonywa=ieumowymo之ezagrozi6istotnemu
interesowibezpieCZehstwapa丘stwalubbezp‑eCZehstwupub‑icznemu‑WtakimprzypadkuWykonawcamo之ezaZ如a6
0dZamawiajacegowyt争CZniewynagrodzenianale之negoztytuluz「ealizowanejju之CZe§ciumovvy.

2.Wsytua勘Wkt6rejZamawiajacydowiedzia‑sie○○ko‑icznostfachuzasadniaj争cychodstapienieodumowy,WSkazanych
wust.1powy之ej,Zamaw‑a」aCyWeZWieWykonawcedozaprzestaniana「uszeh,WyZnaCZa」争CmuPrZytymte「mindo
usunIeCIana「uSZe血

3.PobezskutecznymupfywiewyznaczonegOterminu・Okt6rymmowawuSt.2powy之ej・Zamawiajacybedzieup「awnionyd○
○dstapieniaodumowywterminie20dnioddnia・WkttrymZamawia」争Cydowiedzia†sie○○koIiczno5ciachwskazanych
wust.1powy之ej,uZaSadniejacychodstapienie.OSwiadczenie○○dstap‑eniusporzadzonezostaniewfo「miepisemneJ
idostarczoneniezwlocznieWyk°naWCy"
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Karyumowne
l.WykonawcazaP‑aciZamaw‑a」争CemunaStePu」争ceka「yumowne:
1)wwysokoSci2%warfo§cibruttoniezrea‑izowa=ejwte「miniedostavvyvvyrOb6w(Wafrostwskazanawzat争CZnikunrldo
umowy)zaka之dydziehop6Znieniawdostawie'POCZaWSZyOddnianastepujacegopOuPtywieterminuok「efronegow§2
ust.2umowydodniaz「eaiizowaniadostawy;
2)wwySOkoSci3%warto§cibruttovry「ob6w,kt6rychdotyczyreklama祖Zaka之dydziehop6Znieniawwykonanfu
zobowiazahwynikajacychzodpowiedzia‑noSciztytu†ugwa「an坤「ekQjmi;

3)wwySOkoSc。%warfo§cibruttoumowy,WSkazanejw§7ust"1umowy,Zaka之dydzie白op6Znieniawwykonaniu
zobowi争zahwynikajacychz§3ust.3um〇時pOCZ争WSZyOddnianastepuj争cegoPOuPfywieterminudowykonania
zobowiaZaniadodniawykonaniazobow'争Zania;

4)wwysOko§c。O%niez「ea‑izowane」WartO§cib「uttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy,je之eIiZamawiajacyodstapi
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odumowyzp「zyczynle之争cychpostronieWykonawcy;

5)wwysoko§cilO%warfo§cibruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy'jeZeIiWykonawcana「uszyzaPisy§9umowy"
2.JeZe"szkodaprzewγ之SZaWySOko§6karyumownej,Zamaw‑a」争CemuPrZySfuguJeP「aWOdodochodzeniaodWykonawcy
odszkodowaniaprzewyzsza」aCegOVrySOko§6na=czonejkaryumowneJ.

3.WykonawcavIγraZazgodenapotr争caniekarumownychzprzys山gujacegomuvynag「Odzenia"
4.B「akszkodyniewytaczaup「awnieniaZamawraJ争CegOdonaiiczeniakaryumowne」・
§15○
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Szpifa,aSpeQ/aIisfycznegO;m・rMarciniaka‑CenfmmMedycynyRatunkow匂
l.WykonawcaoSwiadcza,Zezobow‑aZu」eSi写dozachowaniawtajemntcylnieu」aWnianiaosobomtrzecim・WCZaSietrwanla

umowyo「azpoJe」rOZW‑aZa両WSZe‑kichinfo「maq‑ZW争ZanyChzeSwiadczeniemprzedmiotuumovvynaPOdstawie
niniejszejumowyorazPOZySkanychtad「og争lnformaQjiofunkQionowaniuD〇一=O的Sk‑egOSzpitaIaSpe坤StyCZnegOim"T.
Ma「c面aka‑CentrumMedycynyRatunkowe」,StanOW‑争CyChtajemnICePrZedsiebio「stwaw「OZumieniuustawyzdnia16
kwietnia1993「.0ZWalczaniunieuczciwejkonku「enQji(t.j∴Dz.U"Z2O19r.poz.1OlO")"

2.Wykonawcazobow‑争Zu」eS‑e「6wnie之doprzestrzeganiaprzep‑S6wustavyzdnialOmala2018「・○○Ch「oniedanych
osobowych(t.j∴Dz.∪・Z2019r.,POZ.1781).

3.JednoczeSnieWykonawcaoSwiadcza)ZeznanaJeStmuOdpowiedzialno§6ka「nawynikaj争cazww・uStaW.
§16"

sporymog争cewynika6wzwi争zkuz「ea‑iza明umowyst「OnyZObowiazuj争sierOZStrZyga6poIubownienadrodzenegoQjaql.
w「aziebrakuporozumienia膏WSytua勘gdywtermin‑e30dnioddniapodjecianeg〇両istronynieosiagndyporozumienia
‑SPOry「OZStrZyga十b?dzies争dw‑aSciwydIamiejscasiedzibyZamawiaJaCeg〇・

§17・

wsprawac両eu「egu一〇wanych=inleJSZaumOWaZaStOSOWaniemaJaprZePISyuStaWyPrawozam6wieflPubIicznych,Kodeksu
cyw‑lneg○○「aZirmepowszeChnieobow‑aZu」aCeP「ZePISyP「aWamaJ争CeZWi争zekzprzedmiotemumowy.
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umowaspo画ZOnaZOSta↑aw2jednobrzmi争cychegzemp‑arzach‑1egzemp‑arzd‑aWykonawcy,1egzemplarzdla
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