
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN – 124/15/MJ 

[pieczątka firmowa] 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Dostawę chłodziarko - zamrażarek 

nr sprawy PN – 124/15/MJ , działając w imieniu i na rzecz  firmy : 

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

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

...................................................................................... 
                                                           (nazwa  i adres Wykonawcy) 

oświadczam/y, iż  firma, którą reprezentuję: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiada wiedzę i doświadczenie 
3) dysponuje odpowiedni potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia  

..................................., dnia .........................2015 r.                                                                 

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

                                                                                           podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

*niewłaściwe skreślić 

 



  

Załącznik nr 2 do SIWZ, nr sprawy PN – 124/15/MJ 

 [pieczątka firmowa] 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Dostawę chłodziarko - zamrażarek 

 

nr sprawy PN – 124/15/MJ , działając w imieniu i na rzecz  firmy : 

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

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

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

                                                           (nazwa  i adres Wykonawcy) 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych. 

  

..................................., dnia .........................2015 r. 

 

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

                                                                                           podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 



Załącznik nr 3 do SIWZ, nr sprawy PN –124/15/MJ 

 

[pieczątka firmowa] 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

Dostawę chłodziarko - zamrażarek 

 

 
nr sprawy PN –124/15/MJ  , oświadczam/y, że: 

⇒ nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr  50, poz. 331, z 
późn. zm.).* 

⇒ należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.).  W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* 

  

..................................., dnia .........................2015 r. 

  

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

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

*- niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4 do PN-124/15/MJ 

 

LP. PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

j.m. Liczba 
szt. 

Cena 
jedn. 
netto  

Wartość 
netto 

VAT Wartość 
brutto 

1. Chłodziarko-zamrażarka 
dl a Pracowni Biochemii 

szt. 2     

2. Chłodziarko-zamrażarka 
dl a Zakładu 

Epidemiologii 

szt. 1     

3. Chłodziarko-zamrażarka 
dl a Przychodni 
Onkologicznej I 

szt. 1     

4. Chłodziarko-zamrażarka 
podblatowa dla 

Przychodni 
Onkologicznej I 

szt. 4     

5. Chłodziarka  
podblatowa dla 

Przychodni 
Onkologicznej I 

szt. 4     

 
Razem: 

    

 

Wartość netto:...........................PLN ( słownie:.....................................................PLN) 

Wartość brutto:...........................PLN ( słownie:.....................................................PLN) 

 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH dla Pozycji nr 1 

Producent:...................................Model:...............................Rok produkcji:........................... 

LP. Nazwa i opis parametru lub funkcji  Wartość lub zakres parametrów 
oferowanych 

1 2 3 4 
1. Klasa efektywności energetycznej A+ TAK  
2. Rozmrażanie w chłodziarce NO FROSt TAK  
3. Rozmrażanie w zamrażarce No FROSt TAK   
4. Sterowanie mechaniczne TAK  
5. Kolor: biały TAK  
6. Pojemność netto chłodziarki:  210 litrów TAK  
7. Pojemność netto zamrazarki : 73 litry TAK  
8. Położenie zamrażarki: na dole TAK  
9. Wymiary: 

Szerokość:  60 cm 
Głębokość : 65,5 cm 
Wysokość:  187 cm 

TAK podać  
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10. Wyposażenie: 
2 szuflady na warzywa i owoce 
3 szuflady w zamrażarce 
4 półki szklane w chłodziarce 
4 półki w drzwiach 

TAK podać  

Warunki dostawy: 
11. Termin dostawy do 2 tygodni od daty 

umowy 
TAK podać  

12. Gwarancja min. 24 m-ce od daty dostawy 
 

TAK podać  

 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do zamawiającego: Centrum Onkologii - Instytut 
Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej  ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie -  we 
wskazanym miejscu. 

 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH dla Pozycji nr 2 

Producent:...................................Model:...............................Rok produkcji:........................... 

LP. Nazwa i opis parametru lub funkcji  Wartość lub zakres parametrów 
oferowanych 

1 2 3 4 
1. Klasa efektywności energetycznej A+ TAK  
2. Rozmrażanie w chłodziarce  automatyczne TAK  
3. Rozmrażanie w zamrażarce : ręczne TAK   
5. Kolor: biały TAK  
6. Pojemność netto chłodziarki : 103 litrów TAK  
7. Pojemność netto zamrażarki  : 73 litry TAK  
8. Położenie zamrażarki: na dole TAK  
9. Wymiary: 

Szerokość:  54 cm 
Głębokość : 58 cm 
Wysokość:  84,5 cm 

TAK podać  

10. Wyposażenie: 
2 szuflady na warzywa i owoce 
2 półki szklane w chłodziarce 
3 półki w drzwiach 

TAK podać  

Warunki dostawy: 
11. Termin dostawy do 2 tygodni od daty 

umowy 
TAK podać  

12. Gwarancja min. 24 m-ce od daty dostawy 
 

TAK podać  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do zamawiającego: Centrum Onkologii - Instytut 
Zakład Epidemiologii ul. wawelska 15B  w Warszawie -  we wskazanym miejscu. 
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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH dla Pozycji nr 3 

Producent:...................................Model:...............................Rok produkcji:........................... 

LP. Nazwa i opis parametru lub funkcji  Wartość lub zakres parametrów 
oferowanych 

1 2 3 4 
1. Klasa efektywności energetycznej A+ TAK  
2. Rozmrażanie w chłodziarce  automatyczne TAK  
3. Rozmrażanie w zamrażarce : ręczne TAK   
5. Kolor: biały TAK  
6. Pojemność netto chłodziarki : 184 litry TAK  
7. Pojemność netto zamrażarki  : 44 litrów TAK  
8. Położenie zamrażarki: na górze TAK  
9. Wymiary: 

Szerokość:  54 cm 
Głębokość : 60,4 cm 
Wysokość:  140,4 cm 

TAK podać  

10. Wyposażenie: 
1 szuflada na warzywa i owoce 
4 półki szklane w chłodziarce 
3 półki w drzwiach 
1 półka w zamrażarce 

TAK podać  

Warunki dostawy: 
11. Termin dostawy do 2 tygodni od daty 

umowy 
TAK podać  

12. Gwarancja min. 24 m-ce od daty dostawy 
 

TAK podać  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do zamawiającego: Centrum Onkologii - Instytut 
Przychodnia Onkologiczna I  ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie -  we wskazanym miejscu. 

 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH dla Pozycji nr 4 

Producent:...................................Model:...............................Rok produkcji:........................... 

LP. Nazwa i opis parametru lub funkcji  Wartość lub zakres parametrów 
oferowanych 

1 2 3 4 
1. Klasa efektywności energetycznej A+ TAK  
2. Drzwi z możliwością przełożenia 

(prawe/lewe) 
TAK  

5. Kolor: biały TAK  
4. Położenie zamrażarki: wewnątrz TAK  
5. Wymiary: 

Szerokość:   max 58 cm 
Wysokość:  max. 82 cm 

TAK podać  

6. Nóżki z możliwością regulacji 
 

TAK   

Warunki dostawy: 
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7. Termin dostawy do 2 tygodni od daty 
umowy 

TAK podać  

8. Gwarancja min. 24 m-ce od daty dostawy 
 

TAK podać  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do zamawiającego: Centrum Onkologii - Instytut 
Przychodnia Onkologiczna I  ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie -  we wskazanym miejscu. 

 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH dla Pozycji nr 5 

Producent:...................................Model:...............................Rok produkcji:........................... 

LP. Nazwa i opis parametru lub funkcji  Wartość lub zakres parametrów 
oferowanych 

1 2 3 4 
1. Klasa efektywności energetycznej A+ TAK  
2. Drzwi z możliwością przełożenia 

(prawe/lewe) 
TAK  

5. Kolor: biały TAK  
4. Bez zamrażalnika TAK  
5. Wymiary: 

Szerokość:   max 58 cm 
Wysokość:  max. 82 cm 

TAK podać  

6. Nóżki z możliwością regulacji 
 

TAK   

Warunki dostawy: 
7. Termin dostawy do 2 tygodni od daty 

umowy 
TAK podać  

8. Gwarancja min. 24 m-ce od daty dostawy 
 

TAK podać  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do zamawiającego: Centrum Onkologii - Instytut 
Przychodnia Onkologiczna I  ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie -  we wskazanym miejscu. 

 

Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Warunki oferowane (obowiązkowo i dokładnie  wypełnia oferent)”, 
będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia 

 

 

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

     podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 



Załącznik Nr 5 do SIWZ PN-124/15/MJ        
OFERTA 

 
My, niżej podpisani, ......................................................................................................, działając  
w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy) ……...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.: ……………………………. Fax: ……………………. E-mail: ……………………………….. 
NIP: …………………………… Regon: ………………….. województwo: ……………………… 
wpisanej do: 
• Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

................................................................………………..…………………………….. 
……………………..………..………… pod nr KRS ………...............,  

• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ………………… 
……………………………………………..…………………………………………….…..……..  

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę: 
 
Chłodziarko-zamrażarek - 12 szt 
składamy niniejszą ofertę: 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją i wypełnionym formularzem 
techniczno-cenowym (zał.4) za cenę: .................................... PLN netto (słownie złotych netto: 
………................................................................................................................................….......................
......... PLN brutto .................................................. (słownie złotych brutto: …………………………………. 
.................................................................................. 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich 
warunków zawartych w SIWZ.  

2. Oferujemy termin dostawy do .... tygodni od daty zawarcia umowy 
3. Czas gwarancji: ...... miesiące od daty dostawy (min. 24 m-ce) 
4. Oferujemy termin płatności ……………. dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia towaru  

i faktury do Zamawiającego. 
5. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie  
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia 
szczegółowo opisanym w SIWZ, a dostawy wykonamy z należytą starannością, zgodnie z 
przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.  

7. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z zakupem  
i dostawą oraz montażem i instalacja urządzeń  w siedzibie Zamawiającego. 

8. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom 
(jeżeli TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone 
podwykonawcom) [*niepotrzebne skreślić]:  

1) ………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………… 



9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.  

10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………… 
...........................tel..................................faks:……………………..e-mail: …………… 

 
Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ......................................................................................................  str. ....... 

2) ......................................................................................................  str. ....... 

3) ......................................................................................................  str. ....... 

4) ......................................................................................................  str. ....... 

5) ......................................................................................................  str. ....... 

6) ......................................................................................................  str. ....... 

7) ……………………………………………………………………………………… str. …….. 

8) ………………………………………………………………………………………....str. …….. 

9) ………………………………………………………………………………………....str. …….. 

 
 
......................................., dnia ................................        ...................................... 
  (miejscowość i data)                  (pieczęć i podpis) 
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Załącznik nr: 6 do siwz 
PN-124/15/MJ 

 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 

UMOWA nr .................. 
zawarta w dniu............................... w Warszawie pomiędzy: 

 
Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą  
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym 
dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 
 

.............................................................................................................................................. 
 
a 
.....................................................................................................................................................
. 
wpisanym do: 
- Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..................................   
 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .........................................,  
- Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej w dniu  
......................................, NIP ................................................, Regon ....................................... .  
 zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają: 
 
 
1. ...............................................................................................................................................

. 
2.  

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

. 
 
Wykonawcą wybranym w trybie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.), w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę chłodziarko-zamrażarek , numer sprawy Pn-124/15/MJ 
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§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie chłodziarko - 
zamrażarek , zwanych dalej „towarem”, którego rodzaj, ilość oraz cenę brutto określa 
załącznik nr .. do umowy. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest nowy, dobrej 

jakości, dopuszczony został do obrotu i do używania zgodnie z przepisami. 
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar na okres min. ……….. miesięcy 
3. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt. 

 
§ 3 

1. Odbiór towaru nastąpi u Zamawiającego, w Zakładzie ……………………………… w Warszawie 
przy ul. …………na podstawie protokołu odbioru. Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze 
Kierowca / Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik.. 
2. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych 

określonych w załączniku do umowy. Łączna wartość towaru wynosi: 
      brutto:  …………………………………………….. PLN 
     (słownie: ………………………………………………………………………………….). 
2.   Koszt dostawy wliczony jest w cenę towaru . 
3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie ............. dni  

od daty dostarczenia towaru i faktury na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
4.  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

 
§ 5 

1. Dostawa nastąpi jednorazowo w terminie ………..dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Termin dostawy oraz inne szczególne warunki Wykonawca ustali w telefonicznie z 

Zamawiającym, na co najmniej na 2 dni przed terminem realizacji dostawy. 
 

§ 6 
1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni 
od daty ich stwierdzenia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni 
liczonych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku dostawy towaru wadliwego 
Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad w powyżej określonym terminie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
    1/dostarczenia towaru niezgodnego z umową, 
    2/dostarczenia towaru z opóźnieniem. 
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4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z tytułu wad 
prawnych do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosić będzie 
Wykonawca. 
 
 

§ 7 
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie, o którym mowa 

w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 
wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. W przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 
określonym w § 6  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,2% 
wartości brutto towaru nie wymienionego w terminie za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w wymianie towaru. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu nienależytego 
wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu tytułem kary umownej 20% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy. 

3. Zamawiający może potrącać kary umowne z należności za dostarczony towar. 
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której 

wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.  
 

§ 8 
Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) Na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy 
odpowiednie oświadczenie na piśmie; 
2) W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności niedostarczenia  towaru 
w wyniku opóźnienia przekraczającego 30 dni 

 
§ 9 

1.W czasie obowiązywania umowy zmiana ceny następuje w przypadku: 
1) zmiany stawki podatku VAT w stopniu odpowiadającym tej zmianie, przy czym zmianie 
ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, 

2.  Zmiany mogą nastąpić w formie aneksu na wniosek strony, zawierający uzasadnienie 
      proponowanej zmiany. 
 

§ 10 
1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa każdej ze Stron, uzyskane w związku z 

zawarciem niniejszej umowy oraz jej wykonywania stanowić będą informacje poufne 
Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązane są do nie ujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez zgody drugiej Strony wyrażonej uprzednio na piśmie. 

3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ustępu 
poprzedzającego, Strona, która ujawniła informacje poufne ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie wskutek ujawnienia informacji 
poufnej. 
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§ 11 

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie 
umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej 
podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, 
przysługującej Wykonawcy, na osobę trzecią, w tym również do zarządzania i 
administrowania wierzytelnością. 
3. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z 
późn. zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 
876) i Kodeksu Cywilnego.  
4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 


