
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
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ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
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NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 4 kwietnia 2011r.

                                                                                                           .........................................

                                                                                                          .............................................

                                                                                                           .............................................

Dotyczy:      przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych dla  
                         potrzeb Pracowni Bakteriologicznej na okres 24 miesięcy, znak sprawy: 
                         4/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r., nr113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki 
Zdrowotnej  w Świętochłowicach”  udziela  odpowiedzi  na  następujące  pytania  oraz  dokonuje 
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy z 3 do 7 dni?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 7 dni.

Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Rozdziale 2. Przedmiot zamówienia: 

„Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Dostawy dokonywane będą w oparciu o pisemne zamówienia składane za pomocą faxu 

przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie do 3 dni od 
daty otrzymania  zamówienia  do  Pracowni  Bakteriologicznej  mieszczącej  się  przy ul. 
Szkolnej 24 w Świętochłowicach.”

nadając mu brzmienie:

„Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Dostawy dokonywane będą w oparciu o pisemne zamówienia składane za pomocą faxu 

przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie do 7 dni od 
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daty otrzymania  zamówienia  do  Pracowni  Bakteriologicznej  mieszczącej  się  przy ul. 
Szkolnej 24 w Świętochłowicach.”

Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2- Wzorze umowy  w § 2 ust. 2: 

„Odczynniki laboratoryjne powinny być dostarczane do Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącej 
się  przy  ulicy  Szkolnej  24  w Świętochłowicach-  dostawa  następowała  będzie  sukcesywnie, 
zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
w terminie 3 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr.....................”

nadając mu brzmienie:

„Odczynniki laboratoryjne powinny być dostarczane do Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącej 
się  przy  ulicy  Szkolnej  24  w Świętochłowicach-  dostawa  następowała  będzie  sukcesywnie, 
zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
w terminie 7 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr.....................”

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraz zgodę na zmianę treści § 5 pkt b:
„w  wysokości  1%  wartości  brutto  ceny  określonej  w  ofercie  stanowiącej  integralną  część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia...”
na:
„w wysokości 1% wartości brutto nie zrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia 
w dostarczeniu towaru ...”

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w Rozdziale 12. Wadium:

„Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 

Pakiet I - 140 zł
Pakiet II - 100 zł
Pakiet III - 100 zł
Pakiet IV - 260 zł

na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 

Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu, 
- poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 

kredytowej, z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275).

W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowych  lub  ubezpieczeniowych 
oryginały tych dokumentów należy dołączyć do oferty,  jeżeli do wypłaty gwarantowanej sumy 
niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice 
nr konta  58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

“Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej 
na okres 24 miesięcy”

Pakiet I - 140 zł
Pakiet II - 100 zł
Pakiet III - 100 zł
Pakiet IV - 260 zł

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny 
się znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 do dnia 13.04.2011 r.

Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem Wykonawcy,  którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w  zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  zwrócono 
wadium niezwłocznie  po wyborze  najkorzystniejszej  oferty lub  unieważnieniu  postępowania, 
jeżeli  w  wyniku  ostatecznego  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t .. z późn. 
zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 
759 j.t. z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nie leżących po jego stronie;

- odmówi  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 
określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.”

nadając mu brzmienie:
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„Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 

Pakiet I - 140 zł
Pakiet II - 100 zł
Pakiet III - 100 zł
Pakiet IV - 260 zł

na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 

Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu, 
- poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 

kredytowej, z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275).

W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  bankowych  lub  ubezpieczeniowych 
oryginały tych dokumentów należy dołączyć do oferty,  jeżeli do wypłaty gwarantowanej sumy 
niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga 
dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice 
nr konta  58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

“Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej 
na okres 24 miesięcy”

Pakiet I - 140 zł
Pakiet II - 100 zł
Pakiet III - 100 zł
Pakiet IV - 260 zł

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny 
się znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 do dnia 29.04.2011 r.

Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem Wykonawcy,  którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w  zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.
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Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  zwrócono 
wadium niezwłocznie  po wyborze  najkorzystniejszej  oferty lub  unieważnieniu  postępowania, 
jeżeli  w  wyniku  ostatecznego  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t .. z późn. 
zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 
759 j.t. z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nie leżących po jego stronie;

- odmówi  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 
określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.”

Zamawiający  dokonuje  zmian  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  nr  2011/S  41-066727 
opublikowanym  w  bazie  danych  TED  (Tenders  Electronic  Daily)  w  dniu  1.03.2011  r. 
w punktach:

- II.1.5-  Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów);
- III.1.1- Wymagane wadia i gwarancje;
- IV.3.1- Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą;
- IV.3.3- Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych;
- IV.3.4-  Termin  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenia  do  udziału  w 

postepowaniu;
- IV.3.8- Warunki otwarcia ofert.

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych 
dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej na okres 24 miesięcy; znak sprawy: 4/ZA/11, na dzień 
29.04.2011 r. do godz. 10:00.

Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego-  Zespole  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  29.04.2011 r.  o godz.  10:30  w siedzibie Zamawiającego- Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:

SP ZOZ  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,
§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  ,,przetargu 
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ..................... na dostawę  odczynników laboratoryjnych 
dla potrzeb Pracowni Bakteriologicznej na okres 24 miesięcy.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ...
PAKIET ...

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający ma  prawo rozwiązać  umowę jeżeli  dane  zawarte  w ofercie  zostaną  uznane 
za nieprawdziwe.

2. Odczynniki  laboratoryjne  powinny  być  dostarczane  do  Pracowni  Bakteriologicznej, 
mieszczącej  się  przy ulicy Szkolnej  24  w Świętochłowicach-  dostawa następowała  będzie 
sukcesywnie, zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 24 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, w terminie 7 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu 
na nr.....................

3. Czas trwania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia ......... r.  do dnia  ........... r.
4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącej się przy ul. 

Szkolnej 24 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.
5. Odczynniki laboratoryjne będą zamawiane w zależności od potrzeb.
6. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
7. Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  zamówienia  przedmiotu  umowy  w  ilościach 

maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Strony  ustalają,  że  ceny  jednostkowe  wyszczególnione  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej 

umowy,  który  stanowi  oferta  przetargowa,  obowiązują  przez  cały  okres  obowiązywania 
umowy, z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust. 1.
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§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty należności  za  dostawę przedmiotu  umowy 
przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, która zostanie 
wystawiona  po  dostarczeniu  przedmiotu  zamówienia,  co  zostanie  potwierdzone  przez 
Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem nieważności  -   dowodzie  dostawy. Za dzień 
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający 
niezwłocznie  powiadamia  o  tym Wykonawcę,  który rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  braków 
ilościowych  i  wad  jakościowych  w  ciągu  48  godzin,  od  otrzymania  powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad  
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

W  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w  wysokości  10%  wartości  brutto  niewykonanego  lub  nienależycie  wykonanego 
przedmiotu  umowy  określonej  w  ofercie  stanowiącej  integralną  część  umowy,  gdy 
Zamawiający  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada 
Wykonawca;

b) w wysokości 1% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  dostarczeniu  towaru  lub  wymianie  towaru 
wadliwego na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym 
towarze;

c) w wysokości 0,3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 
umowy za naruszenie zakazów określonych w § 11 umowy.

§ 6

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 
umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.

2. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z  umową  Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę  do  zmiany  sposobu  wykonania 
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wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 8

1. Zgodnie  z  Art.  144   ustawy Prawo Zamówień  Publicznych,  Zamawiający dopuszcza 
zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany  konfekcjonowania  przy  założeniu,  że  cena  proponowanego  opakowania 

w przeliczeniu na ilości  z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
e) konieczności  przedłużenia  terminu  umowy  w  przypadku  nie  wykorzystania  przez 

Zamawiającego  w  trakcie   trwania  umowy pełnej  ilości  dostarczanego   przedmiotu 
umowy - przy zachowaniu dotychczasowej ceny;

f) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie 
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.  z późn. 
zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z  
późn. zm.).         

§10

Ewentualne spory wynikłe  z  niniejszej  umowy rozstrzygać będzie  Sąd miejscowo właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca nie  może  dokonać  cesji  wierzytelności  wynikających z  niniejszej 
umowy ani  ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności  umów 
gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 
1999 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 j.t. z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu 
zmianę  wierzyciela  może  nastąpić  po  wyrażeniu  zgody  przez  podmiot,  który  utworzył 
zakład- Zamawiającego. Podmiot, który utworzył zakład- Zamawiającego wydaje zgodę albo 
odmawia  jej  wydania  biorąc  pod  uwagę  konieczność  zapewnienia  ciągłości  udzielania 
świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji  finansowej i  wynik finansowy 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się 
po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3. W  przypadku  naruszenia  ust.  2  do  sądu  o  stwierdzenie  nieważności  umowy 
przelewu  wierzytelności  może  wystąpić  także  podmiot  który  utworzył  zakład- 
Zamawiającego.
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§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 13

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze  
stron.

WYKONAWCA                      ZAMAWIAJĄCY
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