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Do5tava i mÓntażspżęlu reh.buitacyinego na bazę zabiegovą

Zawartaw PoLań.zy{U wdnju''''''''''''' ...'''...'''.,p. ędŻy
NiepubLjczny Zakład 0picki Zdlworncj sanatolium Uzdlowklowe P]on spćłka z
oglan !zoną odpoLłj.dzjalnoś.ią, z siedzibą w 3B 6t0 P!lari.Zyk, u] ?,drojo\łJ 3Ż, NlP:
ń3812:l3255' lepIezetto$aną p]Zo7] jao MaŻUIek- PIezesza[ądu
zwaną!a]cJ zańawiającym'

reprezentowanynr prez.. ... ... ..

zvany m dalej,, Wy kÓnawcq"

zwaDy'ni dalej łącznie''Jtro'omi"

w \lynikl wlbaru ÓIerry WlkanawĆ! w PostęPowaniu afetollr , pra||adzÓnln1
Zla(thie z ahowiązują.ą zdsdtlą konkurencynośĆi . w ap!rcj! o Wytyczne W Żdł.Ćs'.
kM]rlkowalnaścr ||!.latkówwran)aĆh [urapciskieqo ]:unduyu ]łÓz||Óju Reliondhe!a,
EuÓpeiŚkicgo FunduŁu spałeune!)o araz Fdh.lus7u spii rki na ldta 2014 2020,
w stosLnkl do zanrćwień, do (óry.h nie stosuje się Ustawy Pras'o zaq]ćweń

51.
Pżedmiot{mowy

1 \Ąlykonaw.a zob.w ąluj. się do dostarczenia na .ze.Z Zan]awiJjąccgo s| ,ętu
.ehibiljta.y]|ego ni baze zabiPgową' Zgo{Ln]c Z.fedą Wykon v.y, *aDolv]l.q %łą.nljk
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clęŹal pPeszkolelia peó!nelu zafuaW aj.].cg. spo.zy\{a na rvykonawcy'
ŻJha1ł]ają.y dyha.7y perone] do pIeszkolenLa na konkIctnych sunolviska.h'
który zostanie pżez wykona!ł.ę pŁeszkoLony lvy{onaw.a zobowjązany jst
!.zeszko]ić olaz przelgljminowlć lwz.a.zony pżez Zamalliają.ego pe.sotel
\ł sposób j na waNnkach uzEodt onych Z Zam'Ii.]jącydl Po przeszk.]enju

przeegzam n.lvld U pcś.toLl Zan]al!|ającero, zostatą spo.Ząal!ne llo!$nc
poooLo\"r1.
PrŻ.dn]iot uł]ou'y dotycz]' leahzacj] zad.ni. d!lylzą.eg. d.stJwy i tr]ottJżu
spżętu rehalri]]ta!yin.Ao o! ba7ę2abie]].wą na potIeby iw zviązkt z Iea]iZl.']ą
p<i)ckta tn Rozbulaxa partn.tr,! urltutuBkowlto \ZAZSdratariun) rzdnwitka,lelo
,,PLaN" ,n P.loń.z'ku papżeŻ lnade izuL]ę nInatnknn! uz,1lawbkolei i t|,!.qc|o
EkleałjlEj' ftaliza|| kla w runn].h dnuk nd |j'] l1azwój Do r.jrlu Pn,1a!lni(v]eąa
l\)io|U w Ę,loth RelIlD| he!a ?raj!lan oNrdey,)elo lLłoj.llództwd Padka\a(lłk9a nd

!v!](ondwc' 70boWią7any jc* ta]{że do zolginizos'atla n! własry 1oslt
iIyzyko: zał!dunku sp]Zęlu na ba7ę DbjĆgową, ic]] !'Jnstofu do n]iejsca
nrotlażu ] (]7]aaun{J spr7qtU. Do olrot'iązkólv !tJy]{otalvcy naLezy Iówn]eŻ
z]jnsta]ou'atie j unlchon]Lenie sprZętu
Wykonalv.J glła.anfuj. do{al.zenie sp.zętu lablycznie norvcgo, n]c
pot'ystawo!łeeo W pelnr 5p]allncgo bc7 Ds7kodzoń' caly splzęt FoWjnjen
p d j. ( 6 /d/o. \r"_.'oo'
Spżęt oraz matetaly, Z kló etso Żo(ał 'ykonJi! mt57ł być doplszczone do
obroLu ra7 .dt.wadać warunkonr jakoścjolvy]n zgodnic l !bową7u].lcyńj

\4 .rs..ń do Jb'y omz .rontażu s.. Po]nieszczeni. b!|ynku Nz0z sanitor uJ.
uzdrousl{oweco,PL0N"
Wy10 Ju'ca oś\ł Jd.h żE:

a] 5pe1nia okl€ś]one oIIęboy]ni p]Zcpillnli war!nki njc7będto do $!k.nania

t]] N4a q,ystalczające doświad.zenle ikwahfikJ.ic do ren]iŻJc]j Dń.lvy
!) z!b.w ązurc s]q !rz.dlnjot !.rot'y wykonać z nalwyzszą sla.arnoś. ą

lvynjkaiaca z za!łodowctso cha akt.ru p.olvJ 70.rj d7jah]n.ś.i'

10' Wykonautr n e moze po\{Le zya s'yklnan a ZoboLł ą^ń Llb .h .ześd
'' ''' l 'o v

11 odbióI i]oścjowy spIetl IehaLL]itacyjnctso ro5Llnr. d.k.nJn'V i poń!ieldzony w
d!wodZj! dos1J1ły (Frotokó] odbjotr] jloś.iou'ec!] w .]rw]L dośd].'c ]j
splzętlL do nrjejs.a dostawywskazanetso\ł un 6

r2 odbiórJ'koś. odysplzętu zostaniedokot3nywtenn]n]e 3 dni.ob.c7ych od ].Bo
zai.ontowsnra r zarnstalorvan d pol!rierdTony !rotololem odbjoru Fodpisanynr
FrzeŻ obydlv c sn'ot'y ljn]owy 0]rotolól odLio]u ]!koś. owego] 0dbjćl
]Jkośclolvy7.stanje dokonlny w !be.rości p.Zedj law cic jobyd!vu stron l]n]owy'
Za odbió] ]lkoś.Lowy u!'!'l siq tJL{że testoł,]nie pżez wykon!w.q s'lLc.nośc
p17cdstawi.ieLj Zamat'i3jącego spIa!vnoś. ńlńL{cjonowanja omz wlaś.nvości i
p!I!met.ćw 7Ji na].l!.nego sp[ętu Zl]na!!i.ją.y odmó!i |odpisaiiJ
pr.tokolU odbio L jak!!.olvego w p'ł|adlu wtstąpienja jati.hko]wiek w.d,
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przyFadku ..spclnjlnja plzez splzęt labrycznych pa norclró$ okrcś]onlch w
tabe] j paIa]net] ów tcchn cZnydl

l3 Prlwid]oWo p.dpjsate pIotokoly odb]oru iloś. o\'cBo j jakoś.io$ego
pohli€Idzają.e' Ze p lcdn]].to!'. .dt]j.l''v zostaly plzeprolladzotc LcZ
7!sL17.ż.J'] J.ollią podstal!ę d. st1vieldzet]a pr!wid]otr'cgo !'!konJnIa !molvy
] \!ysta!!i€n a p.ZeZ wyk!r.tr'.{ ladUry rł\'|, op!ewają.ej na klvote taLeżnego

]'1. W'v](onl1ł.a zobouązu]e sę |o d05larczenia !!ruŻ 7 dostawą st.zętlL orygjnalów
lub polwLe.dŻ!]ych 7a 7godność z o.yghral.nrj: ce]tynkatów Lub alenóW o]i7
il]s!!]{c]j B]lP lv zakIesie olrługisp.ZętL] ij.go Ćl(!pLoaia.]

15 \Ą/y](onJ$.j .ś!'iadczJ, ż. zapoznal się Z tabe]4 pl]amenóq' le.hn.7nych ńit]

lvDosi do tiej zast[eZeń oIaz potq'e.dZa, 7c ulVŻg]ł. nil !'yJnj.nione .z!nniki ('
!lc.o1ła]ej ..n. i ni. !'ld7] p'.sz]{ód do Pe]nego' lelo]!]!\,ego By]{onani.]
njnjc]szej unrowy, bez koDiecŻr!!ci ponos'en J ar7ć7 Zrn]i!'iają.ego
]ł]{].]n{oLw eL dodjLou,{lr k.s71ólv

52.
Te.Dnrwykondńi.

1. !\'ykonawca ZoboLłjąlU]. sjq do dostJl.zenia sp[ętLL nl \ł]n]nkl.]] 7godny!h ,
.fcrtą 7łożoną $ dnN'.. '''.''' ''' ''' Ż02a] ?Ó'tahi. w|han! Lc nin

4

Roa]izx.ja.aloś.L pIzed]n]olLL u]n!lvy rJ5ląpj !! ii.pIzckB.zalnym te.nlnie
ok e! onym !' of.r.iĆ lż.dmjot !.rowy lważa s ę za zlel]izolvlny lV dniu
podpisan]a plzez ob]e 5lrony protokllu odbn|u j,{.aci.wcgo - o któ.ym n]o\'.
lvs r ust' 12 bclŻaslrl.żcń
Zan]ar'jający zastIzeEa soLLe ]noŻ]iwość F.7o1łańia odbjoró\ł lub odn]o\ły
dokonatLa odbioru 7 Fr7y.7y lciący.| po sn'onie ['ykon.l'cy ]ub z pou,odu
tr'Jd |r7cdn]i.tl L nroĘ !! tlkinr p[ypldku le minen Zal{ońc7cij.r .oniwy
lrędz]e dJt.j podpi5. i ]] l.l oI c nIont Ilotok.lów odb]oIu po ustan]u

Illy.7yn p'clWy W .zynnoś.Lach zwiąZlntar 7!dbfurcn] d.sLju'y
L]oslal.zeI e spr7qlu {lÓ il]scj bsklzan.go v', s 1 u( I1 n.stąpL do dn a

''' ... l', \vEodz '''''' ''' lvykodalł.l PojniolntLje z..ra\łjają.ego o
p]anoRlny l lcńnInj.dostawy na 3 dnjprzed platowaną lalądollJlvy
0sot]anrj Upo$ażtLot-v]n] prZezz.nraw a].].cgo do odbio l sl]lzętlL są

s3.
obowiązki zamasiaiącego

obo\LLązkau' zan].I jl]a.cg. DaLeży
1] ProrokoLame dokonatie odbń u J.k.a.n]Wcg.'
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obow i,iŻki wykonalvcy

L]o !lr!$iiŻ 1ó1ł wykonalv.y tlLeży
1J zapewnien e lvllś.i\ł.B.' |LFl.w]ionego i wyklvJLI{owanego pelsone]u do

wy]]oń. a !żedDrioru nin]cjsZej un]oWy;
2] 7apewni€n e spvęlu sFcłn jją.ego(:vmaeat]a n! m L..h.j.zny.hI
J) zorsan zo!'ini. Taf le.za dostawy;
o, d . . 'o g ^ , Ep. r

5] p.olva|'.ni! d.st]wy w sPonjb ii. lowodl]ą.y de!'a(l.]j lćl.nólv
pr?yLcgly.h oIlz nrLeri.7r 

'J!v 
ij.].ego ol.z osób po(ro iych

l]] pIep]o!'!dl!nil dostawy !v sJl.njh nje!tr'udn]tiącr no njLJjclo
lunlc ono\vanL] 7Jmalvi. ąceg!' !! t0(tL ji. i .zasje !zgodn]!nynr 7

Timrwjajacvm luL teNo DrT.Jst.wi.ielern;
7] tri€żące z.pcs1r]c . n]aksynralnej .Z!stoś. i|.'ądkl
B] ś. słJ tr'sJltjlpIa.a z hnr.wLait(yń \ł 7aklesie lealiz!.]] p l!dn ot! trmo!!y'

W tym inlotnowani. 7.n].lviającego o ok! ]l,nościa.h nroB.1.y.h wp]ynta ol

9] ni.7w}o.zte u5uwn]. .!'.ntua]nlch szkód pou\t.]t.h w l a]{.e
!!yl]oty!!ań j.] Dł]olvy;

l0]lgłoszetie lvykonari. dostir'y do odbron] k!i(B.go .lJz uczestoiczet e

ł] czynnoś.]a.h odbLoIu ] Złpc!'n]cnj. usun]ęoa slw e d7o y.h lfad
\l lc.n]in jc lvyznl.ZoIy]n p17c, Zin].lvir]ącego]

11]zlik{'idowltLo i lvyc.tanje z teIenu z..nl\'ia]ą.ego wlasrych mas,tn i

u.7ąJ7.ń przed ]r.zystąp]on . d. odb]otr] ko]icolvcgl)
1Ż]zat!!ieI]7.ńil]!sry persoteLLL'o klór.J dloWi lv 5 3 pkt 1

13]PrzEp.owadŻcnre ślko]onja peIsoncll wg zatlv]eldZone] prŻoZ

Z!]nd$ J].lclEoilv-vkona (qlklt'októrejnrow!w5 3 pkl4'

te]nrj j.3 dniIolro.Zych!d Zad]ontolvanja ] zaNla o!!an a spŹętLL'
. od."

3l wlznac/.nLc p..son.Lu do presTLoLenidnx slaz.n!dr noorisIr.h
4]sporz.dz.ni. j /Jlrj.dŻc|ic liŚy p!]![.LLL ,]o plzcszkole|]l /

t17)'oŹ4dko\' r 
jcn d. k!nl.c!lY!]r sl rolvisk

5] \Ąispćł|rJca z wykonlw.ą lv ŻakIEsje iolnry ] s]r!jobU t.zeszko]en]a
lryznaczoncso D$sonelu

6] !v5półtBcl z Wykon!B.ą !' 
^klcsie 

łb .y i sposohu p.zccgzaminowl.ii

7] spo.Ząd7.dj. Ilotokol szko]cn a r pIot.koll z pIzeo]o1|adZorctso cgŻin]|Du
Pl.to]{ó] szkoLen a . J7 ll.otokó] z p[eD ollad7.nćqo .gzlm]nl zostan.|
p!dF sai. J][ez lvykona$.q' 7JmaLłjaia.elo olaz !!!hy wy7nnczone p[ez
zamawiaią.!g! d. pżeszko]etLa'

14)t.zePlowa '. c .g7anr!nu sp]JWd^ją..go wiedze i lDr o]e1

ulZ.sll]ic7ą.eg. \! slk!l. U' lv lo.nne i nJ Żi.ada.h l
7J.r.wLa]ą.yr' ''\
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\

,l



I Pd+J 'źi'ra-" ":i:iilr"ji"ĘE

r5]Polw e'dŻcnj. proto]lolu szkoletLa ]]!dpisan. Jl17.7 osoby utlawn!one do
re!l€zentaci], Zgodn]! Ż p17cdłożonym do zapylan]a ofe.tow.go ' dnia
08 042o20 l', odpjsenr z t'laściwego Iejc5lL'u J ho aktUJ]nego zan{jad.zenla
o wtis]e d. ewiden.j] dZla}a]nośc gosIodalczej' jeże]i odlębne p]Zepi5y
wynraEa]ą 1!F lu do lĆicstnL ]ulr zsłoszetia do cwk]cncj dliJla noś.i
g.sPodarczEj

16]PonvLeft]lcn ! l olo<ołu z tże|rcVradz.neBo egzannnu IodJl sJDć tuez
ojobt !pi !tione do replezentaqi' Żts.dni.l plzćdlożonym do zlpyttni.
oleltowego l dniJ 03'04 20Ż0 l, odpśen] Z \łlaś.l'.g. rć].sJu l]lro
aktUaLnego zanv ad.l.nlr . wp]sjc do e\,]den.]i dz]alalnoś.i g!!po !{rj'
jeżc]i .dJqbne Fżepisy ('-vm.gaJą wpis! do Joj.stru ]ulr zElosz€n]a do
El'jdencJi dzja]a]noś.i tsospod![ZĆj

w Iaze zan]!.h' a lUb nie.ależytego wykona]ia ]rolvyż.Ży.h Ób.wjąz(ów p[ez
lt'yLronaw.ę zanratr1ł]ąccmtl p lyn Blj. l]E\{o' b-"z dodatklwcso lvc7L!i i
r'vykot.w.y' do tr'll(onln J |oh!ższy.h czynnllci na k!l71 i ryŻyk. Wykonas,.y ol.z
pllrą.ciia na]eżnoś.i z teEo tytLL]! Ż lvynag( 7ciiJ !Ą|lL{onauty, na .o ten wyraŻJ

ś5'
wyDagrodzeDie i sposób pł.Lnoś.i

(,y.iglodzetie wykonłw.y zJ $yl(ona iĆ pl7.dn]iotlL Lmo\vy, zeodnre z olcrtil

1] Wa]tość!eó]en b uuo '''.' G]or'nre ''' ...''' ' '''' ];
2] rv.Il!!a oAó].m tctt. ... ''' ''' ..'' (sl!$n c - -))

(ł!('nie:' '. '. ]]

\ĄtnJ€rodzenie !belmuje wsZrnkic ](oslLy 71ł]izane z lvykonaniem pIednrLottl
u]novy, ]na !]r.lakl( ry.7alto\ły j jest niezmietne' z Za5trZoŻ.ni0ń oklcśLonym

Ą'

'L'
n c7bednc do DrłNd]oBego By('jJn i (trlo\ły zEodtie z talreia
techn cZny.h, dllvćt jeśli te .zynności n]c 'oslJłr 

\łJ]ro{
ote lv t]'eś. njnic]szcj umo!!y Wykon.lvca nrają. fioz]nvośa
u5l.L.nL] ws7y{kich lvaInkólv lech|i.7ny(h ltr'i.]7aDydr Z

noLły, nje może Żąd.i poa1y's7cnj.r lvyDallodzetLa' tawel
1'! z pllycl!| od siebie nlemleżnyar ni. rnÓBt p]7ewdzieć
.yntoś. niczlrq|ny!h do pnwidlolveEo wykonlti. unro$y

|{ 1/ "'
Iodzenil ŻJ p]aw]dntr!o wlkoniną umolvĘ, o któIej ]nolv. !! un ],
nu p]/., hmJlvi.rjacego L w!k!r!!!.q Jj'otoL{ołó\' odbioIu

"o o "s '{ |\| ó

.. o /o I

oa\ł]Jd.za, ]ż est płat]rLkienr Dodjtku od towaIół i!sJLLc L Dos ddJ
lrl( D rl.or!rNlr......... l

I \ ../ \i ./\ ńl lI / /\, \.I -\
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Zama$'iająLy 7oLowiązujP się d. zaplaty wynJgrodlĆnji Ia!eż.e!o lvyk!nllvct
w t.rnrhrle 30 dnr od daly ot ry Jr a p.pra{'nie wystrwronet pld RrgLqd.nl
Iadrunkowym n''nrrlnym t'aktury VA'l l'r.l l śćr.{otią bezu*elkowy.h
]r1n.{.łów odlrjoN L!!.i!$cg. .Lu iaLrościo\'ego oIaZ dos1Jr.l.nju
st05o!vnych' !ymag]ny.h pIzep]sl]ni p]afJ ]niniojszą unro!'ą certyfil1l1ólV'

zaptlu Wytaglodze.i. nlstąp] pr7.]cl'.n] na Iadrunek banklw-V ulkl7ai' nJ
tJktuIe, pIzy !zynr Zi da1ę zJtlaty zna]e siq datł.Llcj.]żĆnja rl.hunku
lrank!lvcgo 7,rn]]\ł jl ją.elo

5

n.

s6.
zabczpiecz€Die naIeżyteBo sykon!ńi j Unowy

\\'ykonaB.a lV dn]U 7JwnI.ja u!.owy wrosi Z.bolpil].l.nic jlJLeżytego !q]{onat a

u loWV u' l,vsoko!. 10]|i .cń' calLro\łjtej bNtto podlnci w olĆ.l|ć r]

wlnac odzciij b]ltto t k\łotę w s'ysokośc ''' zł' s}oBn !:

l,Jb'Żn, L.ltoJjn nrowa B usL 1, ['ykonrw.a wnor rv lo mi.
?.łant wpkana NIn Z Ia h a kLól.j na\!a

w 1PrtllĄlu ojelti!!]n).
7ilrezpje.zenic l'ro5ror. w llicniidŻ! tlykonłvc! !'plJ(a Jl '.]llven] 

ta
lad L rek L!n11oBv \łs L]7an| !
7Jll.zF]e.zen]e n.Leżyteg! lVy('jJni. un]o\ł''v ustat.wia 5ił J cj]! okles

llŻc]i 7]bezpieczetLe wtie5iono lV pi.niąd7l, z.mawiajacy pIŻc!hoBu]. ic na
opIo.enlowłnyn r Jchliktr bJDkowy.r ZanraWraJi!], lttj.J zabezPjeczen]e
!'njcsjoncwtien]ądzuzod5cl1anr $}niki]ą.}Drjz lnrou,]' ]łchurku blnkoŃ.g.'
na któ.y]n b]'ło o o plz..howywate, po]nn ej5zotl . kos7t |rowadzenia tego
ri.|DnkU ÓIaz proW]z]i b!n]{o!v9j 2 arzc].w pienjędzy ta l..hun.l('hai{ou'y

!V !]7],pJdL(D wnjeJetLa zalrc7]r..7.]iJ naLcżyte!o wyko]unit umo!!y [ ]nnnie
gMmn.li L.nl{oB.r L!b ubezpje.zenrowci r d.kudr.nru guaratcjr rnus rvynrkri
ni..dwolaLność gwa]lrlJL .ral .h.wiązek lrez$a unLlolvcgÓ, lcaLzolvanego nł
DienVsZ. w.lWanie ZanaWa]3.eg!' 5D.łl].nja udoku]nettowany.h nI7.zcń
uJńł!v ają.ego, w przypad{u ni.wykonania lub tienJ]eŻytcgo r'ykonania lDroW!

labeln]..7cii. nr]eżytPco $yl{o aiiJ umow! shLż!ć bqd7 c J].kr!.iLL
EWentua]nych r!57!l..i 7.in]i!'jajłcego z tytt]]u n]cw!konanja ]ub n]enł]eZ-Vlctso

70% zabezpre.7.nj.] rj k\!.ta !v yso()i.i ''' '. ''' ''.z]' łolvni.
...''' ''' z] Zostan o 71łolnio.a {, ciaEu 3o InL oa djtjJ podpjs.ni.

Przez ob]eslr!ny]Jro1oko]ówilościo\łeg! ] ]a](oścjowcgo- lrezzlst]zezcń
3ool Zab.7pj..7enia t] kwlta ''' ''' zl sł!\vn]e:.. . ''' '''.zl
,\tr ePozo..\ " .t.nf,

I

PrPL].L !r]llvtt'łoI
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oIaz lęlojmizi l'adyjzostanie zlvo]njona lLlL Iócona wternrjnje 15 dniod d.ia
up|yBu ok.csu gwl]an.JiJ.kościoI.rZ rękojnriZa !'ndy, ]ro llp17.dn nr podn sa u

J]żez {l.nt {osownego !.otoko]l z pżer]lądu dokonane8o plzed p]ywenr
oklesu Ewal.nc]] i/Lub lękolDL Z.fu.wLa]..y ]rowlldonn w]'konlwcę o tel n]e

t.7.gl.tdu 7 10 dn j.lvyJn (ytr.dz.nl.rn
10' Jeze]i okres na ]aki .ra zostać u,.iesione zabezp]e.zetie pIekI!.za 2 ]ala,

7jh.lojo.Ż.iic l' l..iądŻ! \łi.sis ę.a.J]y tcD.(rcs, a 7abc7|ic0cnić !v nil]
lol.ie $nosi sję n. okles n]e ]{Iótszy niż 2 Latł' z ]edno.zeJ]y]n zobowiązanie.r
.ę !!J]{onru'cy dÓ ]l'l.dn]''.ńi' 7!b.llj../c n ]Ub !! cl.Óia ń.$.g!
zabezpjpczeri. .a k!lelne okresy

11 l\' Jlrlypjd( ni.pIlĆdlD-żciiJ lDb di.\ł icsi.nja d.lvćgÓ Żahc7Jlic.7.dia
t.jpóźn eJ na 30 dnL plzed up]ywe.r telnnnl !'azności dott.h.zasowego
Db.lo]..Żcni.] 1łiicsj.n.go !v !nn.] f.r i. n ż \ł !j.n ądŻ!, 7amJ!via].].y ln .n J
to nę na zabczpieczenLe w p]en]qdzu, poplzcz wyplłtę hvot-v Z d.tych.zlso$eHo

12' wyp]ata' o któIel nou,a lv lsl' 1t' t.slępu]c tLe późn]ej n z $ ostat m dtLu
\łlżności d.tych.zJs.lvclo zJbe7|ie.zeniJ

07.
l(arynnrowne

t' sn'onyposlanawla]ą, żeolrowlązującą i.h lomą odszkodowania s.ł kaIyunrolvne,
kll'c b{dą ńJ]].^ń.$ JsLłpu)ących $ypJd]{J.h lvy!'(oś. .h:
1] wykonawc.zaplacilanrł$]aj..ce]nu ]{aIyunro$ne

i) la ljpć'njcn. $yk.ń.0]u p'lodnri!1tL un)olVy. rv wys.koś.L 0,2 %
w.ynall.d7enia unoltego lrltto za |fedm ot umo9r]' 7J kiżd! dŻjol1
opóźn]en a' h.zącod telmir]u tlnro$neg! ykonat a no$ ,

lr) ,. opóźnienje w usun]ę.ilL wad stwield2ony.h pż! odb]olze ub
U]l!' o yd x'oL{rĆslc 'q]lÓj lj Żn lVJJy igwjż] .]j iakośc .['Ryso{oś.
0,2% wynaErodzeni. urnownego brutlo za przednrLot urno$y za kazdy dzreri
olóżni!n a' .Żąc lń dnil lły, Jc7. .Bo p.,., Zi'!iBi.]Ją.cgo ń. ulu (. I

a, l],rułU oJ{tJli.nll od !ńo\ł} , pr7y.l'yń ĄL.7ny.h o.] $'!kl)iłlvcv _
wlrysokoścL 10 %ł'ytaEIodz€n]a umo$tego blllloza p.zedmiot umo\!]',
d] lV pr7!Jljd](u Jl.,.d]orIoij 7aLc,]l cc,ciiJ iic?godd.go, Ioslłno!'iliianl
q6 Usr' {] un]owy' lv lvysoj(oś. 10 % wynaglodzen r lmowneg. blltto z.
p]/cdm]ot unrolv], P!lvyż!7c uF J$nienic ]e5t ricza eŻne od ! egulolvań
o(reśLonyc]r lvsó ust r1l.roWy'

2] Z.mawi.jąlyzaFła. \łyl]onalvcyk.ręunrownąZlttt]]uodstąpien]a!d
!trlo!|y 7 |r7y.zyD 7a cżnych od Zanar'iając.go ' lv wysokÓś. 10 %
wyDagrcdZeni. u]nowneg! b] tltl! Ż. pżed.not un]!wy

2 \ły.iglodŻeiić lNrwne b[tt. za |rzednrl.t un]o\vy.kl.śL.te ]esllv s 5 ust. 1

DktlnrclszoJunr!uy
/P l^ ^ v. " 'o .o\' o,.o".. . .,. \o \ ."^

-k\,\ "'
'\-'
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WiońJw.a $],rażl Żg.dq
sn'ony nri]ą Flawo do.ho|Zen]a ldszkÓdowan a u7uFc]ń a]ąccgo na hsidJcb
ogóLńyc|, jĆż. j kary t Jn.wnetiepokr'alają L!caloś.i pon]eJonej szkody'
w p[ypadk! lvysląpLenia z!v]oki \Ą,y]{onalv.y lV !'ykonJn]u pr,.Z .€o
loh.$ją7lń Jl'Ży]qty.h njnjcjsZą umo\łą, to jednokIotnyn lrezskuteczt]'m
$ezw.n]u W!k0nnx,cy' l!]nawi.ją.y fu!ŻeŻ]e.Lć .h lvykonan('lvyhrłÓ.ńtr p.7.l
s.b. lodojLolodj nJ {oslr ily7yk. Wykonxs,c, z]chowują. plzy t]'j. PIaLlo do
donaganja sję od Wlkonawcy tapIa$ien!. szkoIy'
W-Vko raw.a p.Zyj nu]. l! t|jdlmoś.j,'.
] dost.wa ob]ęta ti.ie]szą u]nową będzie oblęt. dofin!nlou'.nr.m na p!dslJlV .

unrolr! o d.fifans.wanje proiel.lo pn. Rozb dawd potencjoht uzdrawskowego
Nzoz sonota|hn uz]rowiskowelo ,,PLoN" w PoldńĆzlk! p.prŻez

oI] e|n izu( jęin fruŚtl! khty u zdlown krw e ] i rurlstyczn oł ekrcac! ]nej,
Falj?awn !]a l nnrt)1 dz1ałdrra 6 ] RaZwó] pDte|Ljlll lndo!
n,)a.h R?ąnnlli?ra ]'raąrual oplraL),j]l4|o ||o]!|óda\yr ]'rdLuĄ\tk).!a rr nk

2 .1. .jno!łc !l] njln]]eżyte lvykonanie unro!'y' bądź też jej nLe('-vkot.nie
]noze ].r!Zi(:Zamaw]aJl(!g! na utlJtq p!Wy7ś7.g. d.l annnłJnia.

:]' Z]nrJwjają.! jest Ślvi.d.zenjodawcą stroną umowy zl('lrtej z pht k em
p bL]cznym w przyp!dku nn ażcn]a zanr.lV aJ.l.o3! ]J nLop.!L!ia]owoś!i !'
rca]i7ac]] śuj.rd.,cń g!'JrJdto!'any.h opjcki zdIolv.tncj w z.klesie Le.znj.tlva
uzdlol'iskoweEo, w-vtLkljące z dz]alan]a/zllne.h!nLa t'ykonawcy p[!'
]ea]iZa.]r nrn cJ57.j unnŃy' W!olJ1ł.l 1aptJc 7a'navrj.rią..n]u
.dsŻk.dÓWiDi. w wlsokoś.j 'ówne] w],sok!ś. k.l t.]ozon!.h
Zl naw a]ą.gmu p l9l ]rł.Lrr] {J !Jt]L (ln.3l)
lronadto, W]'konaw.. Ż.pozD.] sę Z warunka]ni, Jakic ZamaltiJą.y m!!
q]Ćłn]ać x'7w łzkU ze zlviłzanie.r się nrową z plłt]r kie]n pub]iczny]n [\v ty]n
sz.zeEóln]P w odn]esLe]itr do ZlLluązań ZanJ a]ą.otso odn!szą.y.h sj( do
sc ł]so!'jniJ j |r]z.g]ąd! splzętu na t]azĘ zab]egową sFlzętL]
r€halrL]italy]nego r / LuL me(ly.lnego]' Fot!vio d7i]ą. nrożlnv.ść 0.l!vidto\ł.r
IcJ]i7a.]j niIlc]szej unro('y bez nanlszenia Postanowień ] ,olrow]ąhń
wytika]ąc],.h Z obox' ązujłcej ]]!n]ędzy Zd |a$ a]t!'}'dj ł p]Jlt' k cn]
p nr "

Jeże]L nl skurEk dzjaIań ]ub zaniecha]1 WyLotawcy a u'sZ!Zcgó]nościZB]oki lv
cl]iZłc]] um.lVy,7Jdj..hn ]] lcjLj7acj] !mow! ub njen.Leżytego wykonylvania

lnroWy' doi]nansowanie o któIynr ]nowa lV u5l.7 ric ZonJnie p]Z],Znane Lutr

zostanic .oi]r ete' Wyk!rJw.a rn'7i].ż ) c lt ](ar U l.!łnyc]l lvyJnjln]ony.h lv
$7 lst ] zapłJ.i Żamawia]4.emu odsz]lodowinle t'\ł'-vsok!ś. lć\vne] wa toś.

SB
Gwamncja iakości i rękojDia z. wady

" \' 1, '
),,\ j/ ',,7

.]j jłk.ścj ta dosta.czony L 2a
dniJ odb]oru ]n](oś. ow.goazo
3letnia wlnaqand ptzc2

,l
'l
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ewentualnre zapn|ÓĄo*d a lwddn.ia drddtkawd, li.2ana \f n eĄCdcn]'akles
oJpou'icdziah]oś.j w]'ko.atty z tytt]]u Iękojm] 7ł lvad! ]cn równ} okl.solv

2 ]{l 1ygt'a an(yjn.\Ą'!L(.LrWir4'd.Z.nr]Lł]alą.en !|m0n]en.Led!stJlvy
:] GwaIancj. tLe obe]]nuJe u57]1od'cń no('sLJły.[ ' 1{jty DżytkoWnilł' zaIó\,no

,JUl].r7..y.h jak i njezan]ie[onych ($ sz.Zegó]no!. lI\{llv.h \ l]nrLl
nje]l]!ślj\rc ]nJ!h.ji t|l.ltr lL]b iclo .lsp]oiricj] \ \|fun[x.h i nr /l9d1lh
D]czlodnlcb z okr.!Lo])Di ]r]/c/ Prcducenta, lrędł.y.l] tasrępstłen p!ługxv.ni.
sj( sprZq!.n] niczg.dnje z ogó]nje przyjętynn zasa{iam] olrłUg i ko'l!nin J
spo!!odo!!any.h DLezgodnyn Ż insLiD<.]ł obsfugi kolzystaniem' !żytkowltLen
LrJńsJ!]1.Jn sklado!!aniem' LLLlr pEe.ho$rlranLcnr bądż c7ys7.7lnjĆm a]bo

konseIWa.]ą 5p[ę1u' lredl.y.h nJstę1]sŃonr oddz]alyt'atLa ze$tętIzny.h
.7ytni(n! .hcn]i.7n}.h lub le.n].2nych, n]cDr.M1dł!q'etso d7L]]in i
podzespo]ów tLe Złi]]5ljLo$lry.h r.rhl!c7n. !v 7i(|ioDt'nr spIze.je, po!l*alr.]]
!' wlt k! st.s.wan]a nrrtela]ów eksp]o.tłcyjnycb n czgodny.r l 7Jl..ońilńj
Drzez Ploducenta' uZkol7!ń nr.c lad].lnIcIl

.l w !]{rcs e gla'an.ji i lqkojn]i Wy]{onawca zoboł']qnn} jesl bez d!d3t{o!'etso
!'ytagIodzEnla d! nlFlllvy Lt]b lvt]ni.ny kJżd.go l {] cdlcl]lów, !od7.slŃló\ł jLtr

zesPo]óR sFr7q1u' (ór. l!l!łt !s7k.dzcni! z plzyczyt wad kotsl.!k.!j ryar,
pl.duk.!jnych' u'ynikłj4cy.h Z no!nl]n!3o u'tLkolvjni.l w .kl.s]. glvaDn.ji ]Ub

1łnd ńJ1.1il lydr'
5' W oklesje gu'.lucj wyk! !v!l llbllv ąltrny r.i .. \ły(o..nj] Lezpł.t]rydr

sctrł]só!' pIze8]ądó\,oklesolvy.hsprzęlt] z!Lc.ary.h]r17cZpro uc.dLr n.
lz.l]zLe] jednaL n ' a7 !' n)](r ].rk Jóu1ricż do z.pEwnjenia na slvó] {oszl.zęś.
Diczbędny.h do se visu i F[eg]łdów !l1renNy.h lut] !ŻQ!.i ('ji!.7iy.h do
pnWdłowego ń]nl1. on!lV.nj. spr7|1l

ó' Wyk!na'!.J 7obo['ią7(jc siq do tżystąP]enia do Usull ]L. wad [ustu!k, dva. i]
splzętu na podstalvie kaz|olaZoBcgo pilcnrn.go drogą ijL.\łą lUb Ji]{sen]
1lc1u'.ńrł h nJ!riJją..!o, ticz$lo.znje, tie późniejJet]naL{ riŻ w ciłgl ,]! gOdZ]n

ILj.zoty.h w dn] l0bo.zc] od Zs]os7cn i !ł (!lL.l.1' iWaJji). Pżed
p.zystąpicn].ł] do Lśdniq.j.r L!Jd GEteIek, as,rai] stIony z!bowLązane są u5l. ]i
.zas lvanra n.pra!!y.

7' W prZypldku l!o0j..,t.!.j nJl]mlvy sp17etLL u'.]{Iese grv3lucj, p]ŻeZ !ZJ5
'l.o

sp]Zęt ZJ5lęp.7y l] J]JL] l.tl]dr tldrDi.zn),ch tie EoIszy.h n]z splzęt napr.w any
lvykona$.a odDo\1ada z. Io5t.rc7onY snr4L Dl luInka.h o]{IPś]ony.h $
ninL0ir.j un'.x,j.

8' Dokonu]ą.taprau'yspl79lll/go!iic7u* awlkoDal'.yzolrowLązuj€sęlv-vk.n.i
n.p] a!!ę !! okrcś]onym pl7ez St]'ony teI.ir]ie, n]e dluZsZynr ]olndk 7 ]4 dn] W

IEypadku pPeklo.zet a u]nólv onoB. ll njnJ 1vy{.D 'ń ,otrowiązany ]est do
zapł.ty na 17..,7inrJw lja.er]o L{ary umorvne] Zg!dn]e Z 5 7 lll 1 pk1 ] j]' drybj,
żo dIuższy.z.s nnpl.wy wynil1l, p'7}.7'y. nj. L.żł.y.h po s!'onie !!!'konlBq'. \ł
tł]{]n] ]rŻyp!d ll.!uj. s q brZm]enie ust 6 njn]ejszego pal.!]alu

']. s. fis.vanje splzęn], tl. pfeglądy i Ll!n!f 'l.r.r llqdł dokonyl,a.e !' sposólr
Zgodry Zc !łs(aŻó1łk]mj p'od centólv' Dodatkowe plZeg ądy 7os1ai.] w!k.nine
po zajś.ju oko] jczności lvynika]ąc]r.h 7 ] nIUk.ji obs1uEl'

10 lĄJ p[Ypadku !dnrotr'| \ły{onan|a.aplavy adhlvcgo 5p Żqlu orl1$ nrlvJ]adkl
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0dpowi.d7i.lność za szkody

n]elvyk!nanLa us]ug s.rWjs.wy.h zEodtLe z postano\'icn]!mi ńinjc]sl.] umoW]', a

w szczeEóLnośn z usl' 8 L 9 Zdnrj!'iaja.y nroże bez s'yzna.zen]a Wykon.tr'.y
dodal](olvcgo tonjnt pow]e[yć tapllwę bąd' dÓk.nini. UsIUg se.ł,jsolvydr
iDnen Lwybranennr prezsrebr0 podt.i.lorvi na koszt i ryzyl{o wykonaw.y
(oszl wy](o Jnjj zJstępczego może zoslal polrąco y ? lvyn.glod7enia
rt . tlL b7p i r '. A I ' ! 'io "-

ślłjj.c7.nia gwalanctjne Wykonawcy poz!5ują b.Z !'lłnVU na lplalvnlenja
ZanrawiaJą.egowyri{J]ąc.lrłl(.]ni,któIesto l]esięzgodlnezro5l.no!'ieniJrn
K.dĆksu.tNi]nego,przyczynrokles.e11ojm r.51.ÓlVi!oLl'ćs.wiłvalan.]j

11

12

l

W-Vkoraw.a |l)n.s' p.]J!] odpolviedzj.L.ość odszkldorva$lzą l 1!1UhL

iic\łyk.tan ] Lulr n]et.leżytego s'ykonin a jnj.jsl.j Dtr].!vy, ł sz.zegó]noś.L
W-Vk!nalł.. i.ń.sj odto\łjed7ialność z. wsze]kic szkody wy.7ąd,o .

P[y dostas'ie Lub mon1Jżu sp17q L nn bazę zab egoł,ł sFlzętlL .ehalrLlita.yjn.go i

Będące sk!tk]enr wa|ll$ego monl!'u spr7{rL nl lrazę zabiego\ł.] sprzęnl
rehdhLlila.!ncgo I / LLb.r.dy.znes!
Powstlłe na skut.l( lvld]ńł.] .hsltgj sp[ęt! n. baze zab]egową sP.Zqlu
rchJbi]itJ.'vjnego j/ ]ub medycznero, będąc0j .lcl(L.n] br.ku p17.sz]{oLenil i

|.zee8zanrinowati] bądż t.$łJś.nv.Bo prŻ.s7koL.nja i pżeeEzamino!Vł]Lł
pc.so rcLu ZanuL!ljt.t.cg.
Maią.e LłFlył,nl pIlwit]loL!o!i .a ],J.j UJ!ótr'7alvafrydr pźez Zamał]ajłceEo z

r(Jykonau,.a pon05] l'Zględcnr 7JrńJ1ł]Jj.]..go odpowLedziaLność lv pełre]
lvysok.śc] ' cwlntu.b]e loszczeni. odszkodowawczc osóh 1'l..j.]l h szkody
('-vnjkłe z wtd]ńVcgo lvykońjn i hądŹ nje('ylonani. lno$y, bez u3 ędu na
uis7cŻÓnc7tegot],n]lu kalyu]nolvne oklel on. t'a 7 Dn]owy
lvy]lonaw.n odp!wiaIa Za l7iJl.rni.r badż z.nje.hanla osób' którynr li9
p r'p ).1. '.' v
z.mau'iajacy nie ponlsi odpoq. 7 iln.ś.j Żi szlod]' Po\6tale lv nrienńl
\Ą]!konJlV.} p.7y lvykonaniL] llniejsze] umo1\l.

Wrk.Da!r.a zobolrramny rest po5iadaa pr7.r.ily.kres realjz..i urnow-v orrz
w okIes e udl.lo ć] gw]r]t.ji ulrezpie.zen]e oI oIpo$rcd7iJLńośc] .!Wine]
zt'vtu}LL!.owadzonejdziałnrolljgospodlrc7Ćj'!vzaklesieUlrezPie.ze.ia
pokry!!ają!yn] f7ykl Lłystępują.e przy leal]z.|Ji nin]eil7c] unlo$y, ta kwotę

. ,n/_000, /,.1..,.."d.," i.' ' i" 
\

('
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510.
odstąpienia od unrowy

CjpIó.Ż ypJdkó\! lvyDr o]ioly.h w p[.pra.h poNsztlllle obo\łLlŻ(jącld] !v !m w
'eś.i Kodekłr q{i Dcgo oriŻ 01y.h okrŃLD|ydj fr i D eFrj !not'e 7 .]t'3ją.r,

orożc ! stąF ć.d unr.lvy ].ż.li]
1] lozpo.zęcie, relhza.J.lLLlr wyko]icŻcniccib!.L |]'l..nljoru un].l!y opóźDia się

Z pr.y.7yn 7lLĆżiy.b .d \{ylon]Lłcy o !liecej n]z 14 dni a]bo jcZe]i FrZodm]oL
uj.olvy lest !!y]{oty!!ary w sFosób Bad nvy LDb stżo.zt.y z lnrolvą, ]
wykonJw.a Jjom]n]o \łcz!'ania zamawił]ą.ego w daLszym . ą3u n o l.iIluj.
unrowy zgodnie z jer post.nowicnr.nril

2] W],konJ!'.J l' s1].sób upo..zy\ł'-v n.rusza p!sti]no!!icnra unro\ul' !|s](Utc{
czeEo został aWu]1] oLn]0 obcją''ony kJJł Un]owną'

Zin]n!'jają.y nroże odstąp]ć od umowy 5kł.da]ąc [J!konJ\ł.y srosoL|ne
oświad.zetie lv leInririe 30 dni !d lvys!ąpj.nja okoLj.znoś.j stanolv ą.ydr
podstalVę ! s1ą|.niJ od !.rot'y odstapienie lv Za]eZnoś. od lVo]i
zlnra$jają.ego będZ]e $ywLe ać 5kulok.l fun. (od{ą|icnjc W..]oś.j] ]ulr e\
nun. (ltlsląoj.ni. w.zęś.i).

w przyp]dkU odstąpLeni. od Llnrowylub]o] oZlv ąŻJn i slronyobciążają
na519pl]ą.c oho1ł ąlki]
1] w te.inie 7 dn] od dtil !dsLąpicnia o. !jn.lvy !b j.j IozLłjaza.ia

$/ylr.nnL!ca przy udzialc Zanras,ja]ącego spoIZłdzi sZ.zegól!lvy p]otokał
dostasl ł roku, o]n'eślają.y ]Loś.Lowe jjJkoś.o!c \ły{ot.n]. dost]w!

d
2J wyk.n !r zlbezp eczy pLenłaną l!!t wq lV 7J{r.sil .bU{I.nnjc

uZgodnj!n!nl nj k.s11 *Niy, któm Potosi odpoMedz]iIność Za odstnPrcnrc
]uh loz1łjązatLe U!]oryi

J] Wyk!nawca ,gl.si 7łjIiWl.jąc.n]u !otowość odbioN dost!!!y pIe!Vltej
j€żeLj odstąpicn]e od u]nob'y ub i.j uw ąlji . . jsttt]1o 2 plzyczyn, za
l(!Órc Vv!konjW.a nie odpowiada]

w mz]e odstapLenia od u]nos'y do p]al'!rś.] h'-Vnaglodze.ja r!'']{ona!!.y za

Bykonan. dostilV!' s1.sU]ć sjq .dpowiednj. postan01!!en]a lno!ły !ot]'czą.c
t1ah]oścj wynaglodzenia z. By]{onltc umolvy lo.5LJ$J l'!.1i!łj.n a faktury
1| !rZ!p.dku ods1ąpicnji.d unrowy ]ulr ]ej lozlviłzaDi. Jest p.otokół, ! któr!m

511
zmiana umowy

r slrony p17lwidUi.]7mjltc umoLły!! p[ypadll
1] zmL.ny j.]kc]koL$reL p]7cpi51jw ijn y.h d.{udjcntólv, lv tyDr d.kun]entólv

progmDowych !]?qlan.hclo |rallon 1 open(!]n?!. dlr |fojetódz$Jn
Pallk1lp1.he!]. n. h ta 2011 2'Źr,n]aj:]cy.hwplywnaIeł]]zacjęlnrlwy]

2] zn]ian kon]€czt-Vdr, spos'od!lvany.r !](ol.7 oś.iJn]i' któ]y.h ŻamJwjają.y
dZ]a]a]ą. Z ńal.'IL4 {iIinDoś.j4 nie.róE] p[elvLdz]eć

t:

tj
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zmiana t. njnó(l okreś]ony.h unrową bqd7]. jednll doPuszcŻ.h]a ty]k! L!

przypadkU, gdy]1oticL.ność\łykotanja PIl. w tyfu oL{lejr.']. ]cst n Ępsnlenr
!kolLcZnośc,7a łóIe l\'ykonaw.a ponosio Io!!jcdZialność;lakttet nru5izoslJć
lglosŻony Zlnrawia]ą.emu i ]nus] 7osbć potwieldzony pIez Zarna$ aiłcIg.

4] znnant llynatsfud?.nji wsj{utek zmiany u lłdo\łc] stawkj podatku VA'|,
!hsJdnjeni. ekot!nrL.Z|.Bo /lDb technj.Zneeo, og.anr.Z.nLł likr.nL dosta!!y
przeŻ 7! lJ1łi.r]t.eEo, zm]any un]aw]on.go zakle ] dostaBy (lrn n a

\łyDaglodze.ia w takinr p.Żypadku jest dok!ny$anl w opnr.]u o stosollne
poZycje1!b. j pJ.Jmet.ó1!techn].znych]]

5] lmiany unrólv]onego Zal(I.su .oslawy u' mzie ]{onLecz|y.h uh lzlsadnjony.h
zmi.n W t!hc j pammetról! le.htL.ZnJlh |olłstiłydr z p.zy.z-vn tienŃ, lvydl
{lo tż.!łjdzeti., konie!lnoś. ut] tc.hniczno ekononrj.'l.] 7ls]dno(]
zlstosowanLa n!]tcIiajó\l i !lzqdzeń ]ównowłii!c]], konje.ztości ('yk!nln 

'l.zu'iązlń lólvtolv!Żny.h ]Uh 7an]iennych uln]k.ją.!ch Ż ulvalun]{owań
rcchnllogi.rnydr lub uzytklwyar, oBrJni.zcDia ltansolreg! ]ro sr(t\ c
Zan]aWiaJą.eeozp]zt!Zyn.d l]iĆg.niezależnydr;

6] znnany !rg!.ihcyjnej poleeająlej n. ZnliJdiĆ osóh i int-vdr podnr oló1ł
wspó]plaoLjących przy rcaL]7aci] 2amół!enLa pod t'alunki.m' że ]ch
uprawDien]a' n.1cn.]a} ekononn.zny,wykonl$c7t j..św.d.zEnie nie i EorlZ.
od L!cl], j.n{ie posLad.]ją P!dnrili! 7Jmj.n lte Znnany lc nrots.] nJ5tłt ć z
tlzy.zyn oIg.n]Za(y]Dy.h pod waIunkj€m, zc o5ob} Ll sF.lnjaią \szystkie
$ym.gi wtnika]łcez zap-Vti]n]t !lL'nowc!o zlozonej otelty.
$'lrt!!i Zrn!Dy nil ]noże P[eklo.Zya 50 % Jńoś.i z]Drów]etił ok cśon.J
!jervonr ie {, uno$ e

DokotywanLe\łs7Ć kich zmia. l uzupeln eń do1!.?ą.ych nini€jsze] umo('y
wyn]aEJ ibrnry piseNrc] pol r!gorcm njelvażnośc].

s12.
u.łącŻniki

lnteEr.h]iczqś. ą umos!są:
L OIlnl u'tkon.$cl
2 ]]LIlnl].Źl'oń]]n.n!|\. !.oo\-r'
l 'lab.Lx pxl.nr.tó\ Le.hDrl/!].h
4 (.$okopjrpolrsyubezpio!.onrorvrl
5 Zapytan]!!l. .\ł. w.az z zalą.zn kanri]
6 ldt..Jna.l.owvLo[eV!ykona\łcy;

'.źaż'ż- "::f$:iLijiE

513.
pÓsr'nnwieni: koń.Ów.
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5 Umowę spor?ąd7ono w .ztelech jednobż.nący.h eszemp]arŻach' po d\!a dLJ

zn ana postanowień nnr!ejszej Umowy wymaga zachot'ania formy pjsennej pod

wrkonJsc"'.ząodJ /"r"kl'lt"Eon" nV.dolonw"' orzP'lP' ą p'Js
i obowiązków wynikających 

' 
n]niejsŻej umo{y na osoby trzecie' ZgÓda, o której

ńo\d'7d' 4 ''" foll ]p pnn" oo ''d{1llcwc/o'
W .azje zaist.ienia sporu powsta]ego na tLe lea]izacji Umowy stlony poddadzą go
pod roŻslrzygnięcie sądolvi właściwenru że-ÓWo i mjejs.owo dLa

nl


