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Za†acznikn「1doFo「mu �����������������a「zaofertowego 

FORMULARZ-CENOWY 　　　懸溺麗懸醒醒麗績露選議題麗躍闘 

L.p.　　Nazwaasortymentu　　　　j.m. ��国躍 　態浅 �欝蒙※ � � � �一∴∵ 瀧, � �臆惑鬱鶏 ��∴葦 �“で業ミ �� ����� � � � 
繋 � ��繋緊 �京音　‾臆 �誓∴」 ������� � 

餐ミ箋 �懇 �へヽ � � ��浅懸 �饗 �籠 ※ ��懸 � � � �隷繋藩‾《 ��、し �響 美穂 � 

W6zekfunkcyjny 1aneSteZjoIogICZny ZWyPOSa之eniem �S乙l. �鬱 2緩箋 　麦薬 子∴∴ � �※ �� � �蓬 �繁 � �柴 �鬱繋 �� �翳 ‾灘 �饗 � �臆〉纂 � � �○○音響 慈懇婁 

護謹製 �薫き :∵ � � �∴ �裟 �叢 �擬態 � � �� � � � � �養 護 �蓮華裸 子「ヽ 慕均 � �∴∵ 

∴∴;∴主 宰∴. �� � � � � �薫餐 �熟 � ��∴ � � � ����子 ∴∴ 

薫議 �∵言　上 �∴∴∴ �‾臆　さが三園、 �� �′ �子」 ’※ � �饗 ∵ 

懇 � �� � �∴ ∴ �∴∴ �ヽ享 �　∵∴一㌧ ∴÷㌻∴薄 �� �綾詩 宗掌 �� �����、※ ∴ ミ渡 

発露 �∴∴ � �� �繋発 露翳 ��一一∴ 饗 �十〇∴ 繋 �∴∴∴∴ ���� � � �饗 宴` � 

繊 鬱 � � � �㍉: 饗 �∴ 欝 �二当て ま′臆、 ;∴ �襲繁 �三景、音、 婆終業察 ∵∴ ∴∴ �重態 懸 � ��� � ���, 

子 �蒙 �饗 �∴ヾ 欝 �讃 �懇書 � �霧 ��キ葦ふ÷ �� �� � � �饗鬱 �擬 



KARTAPRODUKTU 

2sztw6zk6wfunkcvinychanestezjoIogicznychzwyposaZeniem・ 

」.p. �OP看SVVYMOGU �PARAMETRY WYMAGANE �PARAMETRY OFEROWANE 

1. �Korpusw6zka(SZafki)oszer°ko§ci600mmi �丁AK � 

WySOko§ciroboczejlOlOmm. 

2. �4podw6jne,fo之yskowanek6tkao§r.125mm �丁AK � 

wtym　2ko†azhamulcemo「azIzbIokad争 

kie「unkowa, 

3. �W6zekwyp°Sa之OnyWlOszuflad-1szt: �丁AK � 

2szufladyptytkie,WyS,43mm(十/一10mm), 

8szufiadSrednich,WyS.70mm(十/-10mm) 

W6zekvvyposa之OnyW9szuflad-1szt: �丁AK � 

1szufIadaplytka,WyS.70mm(+/-10mm), 

8szufiadSrednich,WyS.70mm.(+/一10mm) 

4. �SzufladyzsystememautOmatyCZnegOdomykaniaoraz �丁AK � 

zabezpleCZeniemabsorbujacymp「ZyZamykaniui 

transporcie 

5, �Nadstawkablatu645x605xlOOmm(+/-5mm) �丁AK � 

6. �Re=ngdomoc○waniaakcesori6w,CZeS6do wykorzystania460mm(+/-10mm),maXObcia之eniedo �丁AK � 

20kg. 

了. �Uchwytmocu」aCynaakceso「ia" �丁AK � 

8. �Ob「eczzestalinierdzewne」naPO」emnikinazu之yty sprzetopoj.11d01,5I-1sztdIaka之degow6zka �丁AK � 

9. �PqiemnikzestalinierdzewneJna喝kawiczkiowymiarze �丁AK � 

260x400×93mm(+/-10mm)z2uchwytami 

zaciskowymiowymiarze260x400x93mm(+/-10mm) 
-1sztdlaka之degow6zka 

10. �O「ganizeryd。SZuflad‥ -504x481×44mm(+/一5mm),6przegr6dkowy-1szt �丁AK � 

-504x481x44mm(十/-5mm),14przeg「edkowy-1szt 

-504×481x70mm(+/-5mm),6przegr6dkowy-1szt 

11. �Pojemnikna§mieci420×175×410mm(+/-10mm)o po」emn。Sci18-itr6w)Z2plastikovvymizaciskami szynowymi.Mo之IiwoS6otwo「zeniapok「ywypo」emnika koIanem,Sze「oko§6dowykorzystania‥420mm-1szt �丁AK � 

diaka之degow6zka 

12. �Gwaranqa12miesIeCy �丁AK � 

仲OCtois叩個mionegop′ZedstawoieIaOforenね/
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2)Do「otaTopoInicka-G†6wnyKsiegowy

-ZWanymdal匂。ZamawlaJ争Cym’’

a

kt6ry「eprezentuje:

ZWanymdaIej。Wykonawca"

§1.

P層edmiotum°Wy

Niniejszaumowadotyczydostawy2szt.w6zk6wfunkcwinychaneste坤Og-CZnyChzwyposa之eniem′ZWanyChdaIqwγrObami,

ok「estonychszczeg6towowza†acznikunrldoumowy,SPOrZadzonymnapodstawiez†oZonejp「ZeZWykonawceofe巾ydo

siedzibyZamawia」争CegO,dom-eJScaWSkazanegoprzezZamaw-利争Ceg○○

§2.

l.ReaIizaQjadostawγWγrOb6w,Okt6rychmowaw§1umowy・naStePOWa6bedzienapodstawiejedno「azowegozam6wienia

zlo之OnegOP「ZeZZamawiajacegozgodniezzaiacznikiemnrldoumovy.

2.Zam61wionewfo「miepISemne」WyrOby,Okt6rychmowawust.1powγ之ej,Wykonawcazobow-aZu」eSiedosta「CZa6do

siedzibyZamaw-aJaCegOdom-ejScaWSkazanegop「zezZamawla」争CegOfrodkiemt「ansportuweW†asnymzak「esieina

w†asnykosztwterminied045dnioddniaotrzyma=iaodZamaw-a」aCegOZam6wienianaadrese-mailWykonawcy"

3.JeZeiidostawavy「ob6wwypadawdniuwo-nymodp「acy-ubwsobot?,dostawanastapiwpieMszymdniu「Oboczympo

WyZnaCZOnymte「minie・

4.Stronyuznajae-mailzaobowi争zuj争cydokumentzam6wieniawyrob6w(Skanpodpisanegodokumentuzam6wienia)"

5.Wykonawcaz。bowi争zanyjestnasw6Jkosztzabezpieczy6dostawewyrob6wiponosiztegotytulupetnaodpowiedziaino§6

azdomomentuodebraniawyrob6wprzezZamawl網Ceg〇・Wykonawcaodpowiedzialnyjestzawyb6rSrodkat「anspo血,

jakizawlaSciwe(Odpowiednie)opakowanievry「Ob6w.

6.P「zekazaniewy「ob6wp「zezWykonawceZamaw-a」争CemuWymagakaZdorazowegopotwie「dzeniaodbio「u同○§ciwy「Ob6w

przezvyznaczonegopracownikaZamawla」aCeg0

7.Dostawawyrob6wbezpotwierdzeniazam6wienia=aPISmieprzezZamaw-a」争CegOb?dziedokonananaryzykoWykonawcy

iniew-*eZamaw-aIaCegOC○doprzy}eC-aWy「Ob6wizaplaty.

§3.

Zobowi∂Zaniavykonawcy

l.Wykonawca wykonuJe PrZedmiot umowy wlasnymisitami.Powierzenie wγkonania czescip「zedmiotu umowy

podwykonawcomwymagauPrZedniqp-Semne」・POdrygo「emniewa之no§ci'ZgOdyZamaw-a」aCeg〇・Wykonawcaponosi

petn争odpowiedzialno§6zadziaia=ia-ubzaniechaniapodwykonawc6w・kt6rympowierzytwγkonanieprzedmiotuumovy.

2,Wykonawcawykonaprzedmiotumowyzgodniezobow-争Zu」争Cym-PrZePISam巾O「mam-POIskimizha「monizowanymi

zno「mamieu「opejskim主

3.Wykonawcazobowiazujesieprzedto之y6Zamawfajacemuwrazzdostawadokumertydopuszczaj争cedoob「otui

stosowanianatereniePoIskiwyrobywykazanewza†争cz=ikunrldoumowy.

4,WykonawcaniebedziewnositroszczehdoZamawIaJaCegOWprZyPadkuog「aniczeniaprzezZamawla」aCegOPetn卵○§ci

P「Zedmiotuumowy・

§4.

W白月リnkizakupuzastepczegO

l.Wprzypadkuop6ZnieniaWykonawcywdostawiewyrob6wwewskazanymw§2ust2"umOWyte「minie・Zamawiajacy

b?dzieup「awnionydoz「ea-izowaniazam6wieniauinnegodostawcyzuwzg-ednieniemmo之ItwoScizakupuwy「Ob6w
臆　臆　　　__　　_　○○I_:.__　_-,-し〇〇〇〇。こ《　　′ヽ′ヽ　.ヽ-○○へ′ヽ′、○○′ヽ′ヽ

(tzw.nabyciezastepcze)"ZamawiajacypowiadomipisemnieWykonawceotakimzakupie,COOZnaCZa6

?dzieanu一〇waniez一〇之OnegOWCZeSnIe」Zam6wienia.



2.Wprzypadkudokonanianabyciazastepczego,Wykonawcazobowiazanyjestzapfaci6na「ZeCZZamawiaj争cegokwot?

stanowiaca r6Znice pomiedzy cen争　wy「Ob6w,kt6「争Zamawla」争Cy ZObowi争zany jest zap十aci6　w zwiazku

znabyciemzastepczym,a∞n争VIγ「Ob6wljakaZamaw-a」争CyZaPtacItbyWykonawcy,gdybytendosta「CZy十zam6wione

wyrobywterminie.Wykonawcazobowiazanyjestdozaptatykwoty-Okt6rejmowawzdaniupop「Zednim,Wterminiedo30

dnioddniavystawieniaprzezZamaw-a」争CegOnOtyObci争Zeniowej,bed争c卸ednoczeSniewezwaniemdozap†aty.

§5.
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integra-n争czesc-争n面eJSZeJumOWYJeStZalaczniknrl-Formularzasortymentow○○CenOWy

§6"

Czasobo面弓zywaniat/mOvy

Czasobowi争zywanian印nlqSZqumOWyuStaIas-印aOk「esoddnia……「・dodnia……「・

§7.

MarfoS6umOWy

l.Og6ina wartoS6umowy wynOSi　　　.…Zl brutto(SIownie:

ZZa†争cznikiemn「1doumovy.

2.Wykonawcagwa「antujesta†einiezmiennecenyp「ZeZCalyczasobowiazywaniaumowy

.ZIotych),ZgOdnie

3.Stalo;6cen,Okt6relmOWaWuSt・2powyze」,niedotyczyobni之eniap「zezWyko=aWCeCe=Wykazanychwzat争cznikun「1do

umowy,ZP「ZyCZynnieujetychwumowie-PrZeZCatyCZaSObowi争zywaniaumowy・

4.Wprzypadkuzmianyustawowe」StaWkiVA丁,Zmianawynag「odzeniaobj?tegOniniejsz争umOWa,V画kaj争cazezmlany

stawkiVAT,naStePu」eZdniemweJSCiaw之ycleaktup「awnegozmien-a」aCegOteStaWk?.

§8.

Regu/OWanienaIe加oSc;

1.Nale之no§6za dosta「czone WyrOby bedzie「egulowana przez Zamaw-a」aCegO PrZelewem z konta bankowego
w te「minie60dni言icz争c od dnia

dosta「czeniaZamawIaJaCemuP「aWid-owowystawion申akturywfo「miepap-erOWe」Iubfo「macie ustrukturyzowanymza

pos「ednictwempIatformyelekt「onicznegofaktu「owania.WprzypadkuwskazaniawtreScifckturynume「uraChunku

bankowegoinnegoni之Okre的nywzdaniupoprzednim,Zamaw-a」争CyWZyWaWykonawc?dodoprowadzenia」。ZgOdno§ciz

umow争-WStrZymujesiezzap-atadoczasudo「eczeniafakturyzawie「aJaCejprawidlowynume‥aChunkubankowego-

2.WykonawcawyStaWiZamaw-a」争∞mufaktu「ewed山gcenjednostkowych,ZgOdniezZal争cznikiemnrldoumowy・a

Zamaw-a」争CyZaP-aciWykonawcyzadosta「CZOneWy「Oby.

3.NawszystkichfakturachdotyczacychniniejszegopOStePOWaniaWykonawcazobow-aZanyJeStumieSci6wwidocznyspos6b

numerumowyzamaw-a」aCegOO「aZnume「Zam6wienia・

§9"

l.Wykonawcaniemo之edokona6cesjiwierzytelnoScibezup「zedniejipisemnerpodrygoremniewa之noSci,ZgOdy

zamawiajapeg。,ani「egu一。Wa6wie-ZyteIn。§ciwd「odzekompensaty.

2.WykonawcazObowlaZu」eSi?doniezawie「aniaum6wpo「eczehjakigwara=qlZPOdmiotamitrzecimidotycz争cych

zobowi争ZanWynikajacychzninle」SZe」umOWy,an-Wyra之a6zgodynap「ZySt争Pie=iedodlugu.

§10"

肋間nkigwaran印irekQ/mi

l.Wykonawcaudzie-aZamawIa」争CemugWa「anq。rekdyminaprzedmiotumowy・WykonawcaudzieIaZamawia」争Cemu

gwa「ancjinaok「es36miesiecy・ZgOdniezopiSemZaWartymWZa-acznikunr。iczacoddniadokonania°dbio「uprzez

2.W「amachodpowiedzia-no§ciztyt山ugwa「an坤rek〇両Wykonawcawymieniwad-iwywy「6bnawoInyodwadlubdokona

」egOnaPraWy"e之e-iwadyteuJaWn-aS看eWC-争gutermi叫Okt6rymmowawuSt.1powyZej.WykonawcazObow-aZany」eSt

dostarczycwy「6bwo-nyodwad-ubdokonac」egOnaPraWyniezw一〇cznie-niepozn-ejjednak両とWClagu30dnioddnia

zgloszeniaprzezZamawfajacegozaPOmOC争e-mai-a(Skanpodpisanegodokumentu).

3.Wykonaniezobowi争za百ztytutugwaran坤「?kdyminaie之ydoprzedmiotuumovry.

4.Ninie」SZaumOWaStanOWidokume=tgWaranCy」nyWrOZumieniuprzepIS6wKodeksucywlineg〇・

5.Doodpowiedzia-no§ciWykonawcyztytulurekojmistosujesieprzepisyKodeksucyw冊eg〇・

§11・

osobyodPow;eckfa,neza′eaIizaqeumovypOS‡ronieZamawl明。egO

l.0sobaodpowiedzialnazarea-iza魂umowyPOSt「OnieZamawiaj争cego:KierownikSekQjiGospodarcz串・713064439.

Zamawia」aCegO na konto bankowe Wykonawcy n「

odpowiedzia-nazanadz6「nad「ea-iza明umowyPOSt「OnieZamawla」aCegO‥Dy「ekto「tei・713064420.



§12.

Zmianaposぬnowie血/mOvyy

l.Wszeikiezmianyumowywymag争jazachowaniafo「mypisemnegoaneksu,POdpisanegoprzezobiestronypod「ygo「em

2.St「onyzastrzega」aSObieprawodowprowadzeniazmianwumowiewwypadkachokrefronychponiZe」:

1)zmianadanychZamawiaj争cego-ubWykonawcy(nazwy,Siedziby,n「eWidenc痢egoNIP,REGON,formyprawnejitd.);

2)zmianykontabankowego;

3)zmianadanychkontaktovrychzawartychw§2ust.2umovyorazdanychzawartychw§3ust.1umowy.

3.DopuszczasIeZmian?umOWyWZakresiep「zedmiotowym,t○○eStZaStaP-eniewy「Obuobj?tegOumOWaOdpowiednikiem

WPrZyPadku:

1)zapIZeStaniawytwarzaniap「zezp「oducentawy「Obustanowi争cegoprzedmiotumowy;

2)wyc○faniasta「egoiwp「owadzenienowegowyrobustanowiacegop「Zedmiotumowy;

3)wygachiecia§wiadectwa「ejest「a坤

4.Zmiana,Okt6「qmowawust.3powyzej,bedziedopuszczalnapodwarunkiem,Zeodpowiednikwy「Obu‥bedziesp。nia†

wszystkiewymaganiaZapytaniaofertowego,niebedziemia↑ni之SZyChpa「amet「6wodzaoferowanychprzezWykonawcew

ofe「cieo「azbedzieznajdowa-zastosowanieconaJmn-eJWtyChsamychwskazaniachc○wyr6bstanowi争CyP「Zedmiot

umowy-PrZy∞=jenjewyzszqniZcenawyrobustanow-q∞gOPrZedmiotumowy.

5.Zmiany,Okt6「ychmowapovyze」,mOganadtodotyczycsposobukonfekQjonowaniawy「Obu.

6.Wp「zypadkuzmianstawekpodatkuVA丁,ZmianywysokoSciminimalnegowynag「Odzeniazap「ace・Zmianyzasad

iwysokoScistawkiskfadkinaubezpieczeniaspotecznelubzdrowotnewprzypadku・gdymajaonewptywnakoszty

wykonaniap「zedmiotuumowy,StrOnyuSta-a」争mOZ-iwo§6wprowadzeniatychzmiannapodstawieobow-aZu」aCyCh

przep-S6wp「awnychwtymzak「esie.CieZarudowodnieniazmianywynagrodzeniaowskazanepowyZe」PrZyPadki

spoczywanawykonawcy.WsytuaQjiopisanejwzda血PiervszymWykonawcawinienskie「OWa6doZamawiaj争cego

pisemnywniosekw「azzuzasadnieniemorazszczeg6†ovymwy-iczeniemwptywuzmianynaponoszonePrZeZWykonawce

kosztywYkonaniap「zedmiotuumowy.

§13○

○dsfapienieodt/mOWy

l.ZamawiajaCymO之eodst争pi6odumowy,」e之e=:

1)Wykonawcaniedotrzymujete「min6wok「eSIonychwniniejszejumowie;

2)Wykonawcawykonujeprzedmiotumowywspos6bniezgodnyzumow争lubno「mamiiwa「unkamiprawemokrefronymi;

3)Wyk°naWCaniewykonujewustaIonymte「miniezobowiazahokre的nychw§10umowy;

4)WykonawcadostarczaZamawiaj争cemuprzedmiotumovy,kt6「egopa「ametryteChn-CZneijako§ciowenieodpowiad秘

wymaganiomZamawiaj争cegook「e§lonymwZapytaniuofertowγm.

5)w「aziezaistnieniaistotnejzmianyoko-iczno§cipowodujacgiv之evvykonanieumovvynieie之ywinteresiepublicznym,

czegoniemoZnaby一〇przewidzie6wchw消zawa「ciaumowy巾bdalszewykonywanieumowymoZezagrozi6istotnemu

inte「esowibezp-eCZe丘stwapahstwalubbezpleCZehstwupub-icznemu-Wtakimp「zypadkuWykonawcam02ezaZ争da6

0dZamawiajacego画aCZniewynag「odzenianaleZnegozty肌ZreaIizowanejjuZczeSciumowy.

2,Wsytua匂i,Wkt6「ejZamawiaj争cydowiedzia十s一?○○ko-iczno§ciachuzasadniaj争cychodstapien-eOdumowy,WSkazanych

wust.1powyZdyZamawiajacywezwieWykonawcedozaprzestaniana「uszeh'WZnaCZaj争cmup「Zytymte「mindo

usunleCiana「uSZeh.

3.PobezskutecznymuplywiewyznaczonegOterminu・Okt6rymmowawuSt.2powyZej,Zamawiaj争cybedzieup「awnionydo

odstapleniaodumowywte「minie20dnioddnia,Wkt6rymZamawiajapydowiedziatsi?○○k01icznoSciachwskazanych

wust.1powyze」,uZaSadnfajacychodst争pienie.OSwiadczenie0Odstap-eniusporz争dzonezostaniewformiepISemnej

idostarczoneniezwlocznieWykonawcy.

§14・

Karyumowne

l.WykonawcazaptaCiZamaw-aJaCemu=aStePu」a∞karyumowne:

1)wwysoko§ci2%wartoScibruttoniezrea-izowanejwterminiedostawywyrob6w(WartOS6wskazanawzatacznikun「1do

umowy)zakaZdydziehop6Znieniawdostawle'POCZ争WSZyOddnianastepuj争cegopouPfywiete「minuok「e的negow§2

ust.2umowydodniaz「ealizowaniadostaw;

2)wwysokoSci3%wartoScibrutt。VIry「Ob6w・kt6rychdotyczy「ekIama晴ZakaZdydziehop6之nieniawwykonaniu

zobowiazahwynikajacychzodpowiedziaIno§ciztytu†ugwa「anQjii「?kojmi;

3)wwysokoScil%warfo§cibruttoumowy,WSkazanejw§7ust.1umowy)Zaka之dydzie白op6Znieniawwykonaniu

zobowiazahwynikajacychz§3ust"3umoYy・POCZ尋WSZyOddnianast写pujacegopouPtywiete「minudowykonania

zobowi争ZaniadodniawykonaniazobowiaZanIa:

4)wwysOkoSc。O%niezrea-izowanejwarto§cib「uttoum。Wy,WSkazanejw§7ust.1umowy言eZeIiZamawiajapyodst争pi

odumowyzp「zyczynle之acychpost「OnieWykonawcy;

5)wwysoko紬lO%warfoScib「uttoumowy'WSkaza=ejw§7ust.1umowy・jeZeliWykonawcana「uSZyZaPisy§9umowy.
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2.Je之eliszkodaprzevIγ之SZaWySOkoS6karyumownej・Zamawiajacemuprzys†ugujeprawododochodzeniaodWykonawcy

odszkodowaniap「zewy之SZa」aCegOvySOko§6naIiczonejkaryumowne子

3.Wykonawcawyra之azgod?naPOtr争Caniekarumownychzp「zys山gu」aCegOmuWy=ag「Odzenia.

4.B「akszkodyniewytaczaup「awnieniaZamawia」争CegOdonaliezeniakaIγumOWnej.

§15.

osw;adczeniedofycz?CeZObow塙zaniadozachowaniawfa/emnicy研o朋a印O旬nkq/OnOWaniuDoIno印Skiego

S坤itafaSpeqia庵fycznegO肋・rMarcinfaka-CenfrumMedycynyRafunkowQi

l.Wykonawcao§wiadcza,之ezob。W-aZu」eSi?dozachowaniawtajemnlCy-nieu」aWnianiaosobomt「ZeCirn,WCZaSietrwania

umowyorazpoje」「OZW-争Za両WSZeIkichinfo「maq-ZW-争ZanyChzeSwiadczeniemprzedmiotuumowynapOdstawie

ninle」SZe」umOWyOraZPOZySkanycht争d「ogainformaq一〇funkQjonowaniuDoinoS向skiegoSzpita看aSpeqalistycznegoim.丁・

Ma「ciniaka-CentrumMedycynyRatunkowej,StanOWi争cychtajemnicep「zedsiebio「StwaW「OZumieniuustawyzdnia16

kwietnia1993r.0ZWaIczaniunieuczciwejkonkuren功(t.j∴Dz.∪・Z2019「・POZ.1OlO.)・

2.WykonawcazobowlaZu」eS-er6wnieZdoprzestrzeganiaprzep-S6wustawyzdnialOmala2018「・0OChroniedanych

osobowych(t.j.:Dz.∪・Z2019r.,POZ.1781)"

3,Jednocze§nieWykonawcao§wiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedziaInoSekarnawynikaj争cazww.ustaW.

§16・

Kwesrfespome

spo「ymogacevvynika6wzwiazkuzrea-iza明umowystronyZObow-争Zu」aSle「OZSt「Zyga6p01ubownienadrodzenegoqaql.

w「azieb「akupo「ozumienia時WSytuaQj主gdywte「minie30dnioddniapodjecianego軸ist「Onynieosiagndyporozumienia

-SPOry「OZSt「Zygatbedziesadw†aSc-WydIam-eJSCaSiedzibyZamawIa」争Ceg〇・

§17"

lmeposねnowfeniaumowy

wsprawachnieu「egu-owanychninle」SZ争umOWaZaStOSOWaniemajaPrZePISyuStaWyPrawozam6wiehp踊CZnyCh'Kodeksu

cywi-neg○○「aZinnepowszechnieobowiazujacep「zepISyPraWamaj争cezwiazekzprzedmiotemumowy.

§18,

umowasporzadzonazostafaw2jednobrzm-争CyChegzemp-arzach-1egzemp-arzdIaWykonawcy,1egzemplarzdIa

ZamawIaJaCeg〇・

ZamawIa-aCy
Wykonawca

Za†cz両kn「1d°umOWyn「‥
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