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  Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

z zakresu obsługi elektroradiologicznej 
zawarta w Nowym Tomyślu,  

dnia …………… 
pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu ul. Poznańska 30, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 

0000003613 przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, 

reprezentowanym przez Dyrektora – mgra Tomasza Przybylskiego,  

zwanym dalej  „Udzielającym zamówienia”, 

 a 

podmiotem działalności gospodarczej  ……………………zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie”  

 

o treści następującej 

§ 1. 

1. Udzielający zamówienia zamawia, a Przyjmujący zamówienie zapewnia udzielanie świadczeń 

zdrowotnych z zakresu obsługi elektroradiologicznej. 

 

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez Przyjmującego zamówienie należą w szczególności: 

 

- przyjmowanie pacjentów na badania RTG i KT, 

- dokładna analiza skierowania pisemnego i elektronicznego, 

- wykonywanie badań obrazowych: 

       a)  elektroradiologicznych  

       b)  tomografii komputerowej  

 bezkontrastowych, 

 z podaniem środka kontrastowego, w obecności lekarza radiologa lub lekarza kierującego. 

 

 -  przygotowywanie pracowni do badań, dbanie o czystość i sprawność urządzeń i sprzętu   

  radiologicznego,  

- prowadzenie księgi pacjentów i badań RTG i KT oraz pozostałej dokumentacji w sposób przyjęty w      

  Zakładzie: w systemie  elektronicznym oraz/lub wersji papierowej, 

- obserwowanie i sprawowanie opieki nad pacjentem w czasie wykonywania badania i po badaniu, 

- przekazywanie opisanych przez lekarza radiologa zdjęć na oddziały szpitalne, 

- asystowanie lekarzowi w czasie wykonywania badań kontrastowych, 

- archiwizowanie zdjęć i innych nośników zawierających zapisy badań, rejestrowanie zużytych  

  materiałów radiologicznych, 

- odpowiednie zabezpieczanie i przechowywanie sprzętu, materiałów światłoczułych oraz  

  wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem, z należytą starannością. 

- bieżące zgłaszanie Kierownikowi Pracowni Badań Obrazowych lub Kierownikowi Zespołu  

  Techników RTG wszelkich zauważonych usterek i nieprawidłowości w urządzeniach 

  znajdujących się w pracowniach. 
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2. Obowiązkiem Przyjmującego zamówienie jest wykonywanie pracy z  użyciem  właściwych środków 

ostrożności z zachowaniem wszelkich  zasad ochrony radiologicznej. 

3.  W wykonywaniu swoich obowiązków Przyjmujący zamówienie współpracuje z lekarzami, 

pielęgniarkami, pozostałymi członkami zespołu techników RTG oraz innymi 

pracownikami/zleceniobiorcami Udzielającego zamówienia. 

4.Miejscem wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy jest Pracownia Badań 

Obrazowych oraz inne miejsca wskazane przez Udzielającego zamówienie na terenie Szpitala w 

Nowym Tomyślu. 

 

§ 2. 

1. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń w terminach podanych w rozkładzie czasu pracy 

opracowanym przez Kierownika Zespołu Techników RTG uzgodnionym z Przyjmującym 

zamówienie.  W przypadku zmiany planu pracy ze względu na okoliczności specjalne, Przyjmujący 

zamówienie zobowiązany jest do solidarnego współdziałania w zabezpieczeniu ciągłości pracy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania pracy wg standardów opracowanych 

dla stanowiska pracy. 

3. O przypadkach losowych bądź chorobie uniemożliwiających planowe udzielanie świadczeń 

Przyjmujący zamówienie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Udzielającego Zamówienia. W 

przypadku choroby trwającej powyżej 30. dni, zaistniały fakt należy potwierdzić poprzez 

przedłożenie kserokopii zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia. 

4. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonywania prac stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy samodzielnie, z dołożeniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, w zakresie określonym przez posiadane uprawnienia i kwalifikacje. 

5. Przyjmujący zamówienie jest bezwzględnie zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia 

lekarza Pracowni lub lekarza dyżurnego w razie zaobserwowania pogorszenia się stanu zdrowia 

chorego poddawanego badaniu. 

6. Udzielający zamówienia uprawniony jest do kontroli merytorycznej udzielanych świadczeń przez 

lekarza radiologa lub innych upoważnionych przez niego lekarzy. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wypełniania dyspozycji organizacyjnych Kierownika 

Zespołu Techników RTG oraz do wykonywania zaleceń wydawanych przez inspektora ochrony 

radiologicznej. 

§ 3. 

1.  Strony ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń. 

2. Od skutków zdarzeń losowych mogących powstać przy wykonywaniu zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie na swój koszt ubezpieczy się od 

odpowiedzialności cywilnej w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach i 

przedłoży Udzielającemu zamówienia odpis polisy, a także zobowiązuje się do aktualizowania tego 

ubezpieczenia w miarę czasu trwania niniejszej umowy. 

3. Zaniechanie, przez Przyjmującego zamówienie, wykonania obowiązków określonych  w ust. 2 

niniejszego §, daje Udzielającemu zamówienie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn wymienionych w § 12 ust.3-4 niniejszej umowy. W takim przypadku 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, jeżeli następstwem nie 

ubezpieczenia się przez Przyjmującego zamówienie lub też nie przedłożenia odpisu stosownej polisy 

będzie szkoda poniesiona przez osoby trzecie lub przez Udzielającego zamówienia.    

 

§ 4. 

1. Przyjmujący zamówienie prowadzi dla Udzielającego zamówienie dokumentację medyczną w 

sposób dokładny i systematyczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także 

inną niezbędną dokumentację wynikającą z organizacji SPZOZ, a w szczególności dokumentację w 

zakresie wymaganym przez NFZ. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 stanowi dla Udzielającego zamówienie informację o zakresie 

i sposobie realizacji niniejszej umowy. 

3. Zaniechanie lub zaniedbanie, przez Przyjmującego zamówienie, prowadzenia dokumentacji 

medycznej w sposób określony w ust. 1 niniejszego §, daje Udzielającemu zamówienie prawo do 
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rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn wymienionych w § 12 

ust.3-4 niniejszej umowy lub zastosowania sankcji, o których mowa w § 8 ust.1.  

4. Jeżeli w następstwie zaniechania lub zaniedbania powyższego obowiązku Udzielający zamówienie 

poniósł szkodę, Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Przyjmującego 

zamówienie odszkodowania. 

§ 5. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług zdrowotnych będących 

przedmiotem niniejszej umowy, według kryterium najwyższej staranności i sumienności, zgodnie z 

posiadaną wiedzą medyczną i doświadczeniem zawodowym, według zasad sztuki i etyki zawodowej. 

Przyjmujący zamówienie może powierzyć jego wykonywanie uprawnionym osobom trzecim, jeżeli 

uzyska na to uprzednią pisemną zgodę Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania obowiązków wynikających z umowy nie może 

opuścić Szpitala w żadnych okolicznościach, chyba że za zgodą Kierownika Pracowni lub Kierownika 

Zespołu Techników RTG zapewni zastępstwo osoby upoważnionej. 

3.Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż w chwili obecnej nie toczy się przeciw niemu żadne 

postępowanie sądowe, ani postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej związane z 

wykonywaniem zawodu. 

4.O ewentualnej utracie uprawnień bądź wszczęciu postępowania w sprawach wymienionych w ust. 3 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Udzielającego zamówienia. 

 

§ 6. 

1.Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada zdolność do pracy potwierdzoną przez uprawnionego 

lekarza. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do aktualizowania badań lekarskich w trakcie 

wykonywania umowy pod rygorem natychmiastowego odsunięcia od obowiązków w przypadku utraty 

zdolności do pracy oraz przedkładania Udzielającemu zamówienia aktualnego zaświadczenia o 

zdolności do pracy. 

2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ciągłego samokształcenia i uzupełnienia wiedzy 

merytorycznej przez uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez SPZOZ poza godzinami 

wykonywania świadczeń, za które nie pobiera wynagrodzenia.  

3.Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania aktualnego przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjmujący zamówienie ma prawo uczestniczenia – na własny koszt - 

w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia po uprzednim zgłoszeniu gotowości 

uczestnictwa. 

§ 7. 

1. Przyjmujący zamówienie zgadza się na poddawanie się w miarę potrzeby kontrolom 

przeprowadzonym przez Udzielającego zamówienia lub upoważnione przez Udzielającego zamówienia 

osoby w zakresie prawidłowego wykonywania postanowień niniejszej umowy. 

2. Poza kontrolami, o których mowa w ust. 1, Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do poddawania 

się kontrolom uprawnionych do tego organów, po okazaniu przez te organy ważnych zleceń kontroli 

oraz legitymacji służbowych osób kontrolujących, zgodnych z obowiązującymi ustawami. 

3. Wnioski pokontrolne winny być realizowane niezwłocznie przez Przyjmującego zamówienie, jeśli 

wynikają z kontroli, o których mowa w ust. 1, a przez Przyjmującego zamówienie w porozumieniu z 

Udzielającym zamówienia, jeśli wynikają z kontroli, o których mowa w ust. 2. 

4. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Udzielającego 

zamówienia, za szkody powstałe przy realizacji niniejszej umowy, będące następstwem błędnego 

działania lub zaniechania ze strony Przyjmującego zamówienie. 

5. W przypadkach zaniedbania lub zaniechania stwierdzonego w wyniku kontroli, skutkujących  

sankcjami finansowymi, Udzielający zamówienia ma prawo, niezależnie od zapisu zawartego w § 8.1 

nałożyć na Przyjmującego Zamówienie karę umowną stanowiącą równowartość sankcji finansowych 

będących wynikiem kontroli z NFZ [lub innej instytucji finansującej usługi z zakresu ochrony zdrowia 

realizowane (zakontraktowane) przez Udzielającego Zamówienia]. 

 

§ 8. 

1. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie naruszać będzie warunki niniejszej umowy,  Udzielający 

zamówienie ma prawo - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego - do obniżenia 
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wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie za miesiąc, w którym nastąpiło naruszenie warunków 

umowy o 2-10% w stosunku do wynagrodzenia wynikającego z § 10. 

2. Za naruszenie warunków umowy, o których mowa w ust.1 uważa się w szczególności: 

a) zaniedbanie lub zaniechanie wykonywania czynności określonych niniejszą umową mogące 

skutkować szkodą na rzecz pacjenta lub Udzielającego zamówienia, 

b) stwierdzenie poprzez organy kontroli, o których mowa w § 7 nieprawidłowości, w szczególności 

skutkujących sankcjami nałożonymi na Udzielającego zamówienia, 

c) uzasadnioną skargę pacjenta, jego rodziny lub opiekuna – po przeprowadzeniu postępowania 

potwierdzającego zasadność skargi., 

d) nieprzestrzeganie przepisów o dokumentacji medycznej, w tym niedokładne lub niestaranne jej 

prowadzanie  

e) nieprzestrzeganie ustalonych w przyjętym harmonogramie godzin pracy, 

f) naruszanie zasad prowadzenia kolejek pacjentów.  

g) nieprzestrzeganie tajemnicy warunków i zasad współpracy. 

 

3.Nałożenie kary, o której mowa w ust.1 może nastąpić po wcześniejszym przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego. 

§  9. 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do: 

 a) Udostępnienia pomieszczeń (w tym pomieszczeń socjalnych) na czas wykonywania świadczeń. 

  b) Udostępnienia niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi 

standardami medycznymi w celu udzielania świadczeń określonych niniejszą umową. 

 c) realizowania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi w zakresie 

dotyczącym ich gromadzenia, magazynowania i przekazywania podmiotom uprawnionym do ich 

transportu i unieszkodliwiania, na podstawie umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami, a 

Udzielającym zamówienia. 

 

2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbania o powierzone mu mienie Udzielającego 

zamówienia oraz do utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń i aparatury 

medycznej Udzielającego zamówienia. 

3.Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w zakresie 

uszkodzeń  wynikających z jego winy. Stwierdzenie winy wymaga przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego. 

4.Środki medyczne i materiały zużywalne, które stanowią własność Udzielającego zamówienia 

używane będą przez Przyjmującego zamówienie przy wykonywaniu niniejszej umowy w sposób 

racjonalny i zgodnie z obowiązującymi zasadami ich eksploatacji. 

5.Odzież ochronną i roboczą niezbędną do wykonywania czynności wynikającej z niniejszej umowy 

zapewnia Przyjmujący zamówienie na własny koszt. 

6. Udzielający zamówienia zapewnia Przyjmującemu zamówienie środki ochrony radiologicznej w 

postaci:   

- środków ochrony indywidualnej  

- sprzętu dozymetrycznego 

- osłon. 

§ 10. 

1. Tytułem wynagrodzenia za czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy Przyjmujący 

zamówienie otrzymywać będzie od Udzielającego zamówienia  kwotę wynikającą z liczby godzin pracy 

w 1-miesięcznym okresie obrachunkowym, według stawki __za godzinę pracy. 

1a. Informacja o wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 objęta jest klauzulą 

poufności. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia przez Przyjmującego zamówienie stanowi 

naruszenie tajemnicy warunków oraz zasad współpracy pomiędzy Stronami i może skutkować 

nałożeniem kary umownej, o której mowa w § 8 [podstawa prawna: art.18 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U.2019.1010 z późniejszymi 

zmianami )]. 
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2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Przyjmującemu zamówienie po 

złożeniu rachunku w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia, wraz z rozkładem wykonanych 

świadczeń potwierdzonym przez Kierownika Zespołu Techników RTG.  Wynagrodzenie płatne będzie 

w okresach miesięcznych w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie, pod warunkiem złożenia 

dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym najpóźniej piątego dnia roboczego miesiąca 

następującego po miesiącu, którego dotyczy.  W przypadku złożenia rachunku w terminie późniejszym 

niż do piątego dnia miesiąca,  należność płatna będzie w terminie 14 dni od daty wpływu rachunku. 

Wzór rozkładu wykonanych świadczeń stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 
 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia polecenia przelewu przez bank Udzielającego 

zamówienia. 

4. Przyjmujący zamówienie samodzielnie odprowadza należność z tytułu podatków, ubezpieczeń 

społecznych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych związanych z wykonywaniem usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy. 

§ 11. 

1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony, od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 

grudnia 2021r. 

2. Strony przewidują dopuszczalność przedłużenia niniejszej umowy oraz możliwość renegocjacji jej 

warunków. 

 

§ 12. 

Umowa może być rozwiązana w następujących sytuacjach: 

1. Z upływem czasu, na który została zawarta. 

2. Z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. 

3. Wskutek oświadczenia jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy 

druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.  

4. Do istotnych naruszeń postanowień umowy, o których mowa w ust.3 należą w szczególności: 

a) nie zastosowanie się do wyraźnego nakazu lub zakazu zawartego w jej treści, 

b) stwierdzenie w trakcie kontroli wykonywania umowy przez Udzielającego zamówienie lub 

Przyjmującego zamówienie faktu nie wypełnienia jej warunków bądź też wadliwego jej 

wykonywania przez Przyjmującego zamówienie umówionych świadczeń zdrowotnych, 

c) utrata przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do jej realizacji, 

d) podejmowanie przez Przyjmującego zamówienie działań sprzecznych z przepisami o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności zaś z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U.2019.1010 z późniejszymi zmianami ). 

5. Wskutek oświadczenia jednej ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. 

6. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za zgodnym porozumieniem Stron w 

obustronnie ustalonym terminie bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 13. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji niniejszej 

umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskiwanych w związku z wykonywaniem umowy. 

2. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 spowoduje odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Udzielającemu zamówienia, według zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

 

§ 14. 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Przy wykonywaniu niniejszej umowy zastosowanie mają w szczególności: 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.j.t. 2018.2190 z późn.zm.) 

 Ustawa Prawo atomowe. (Dz. U. j.t. .2019.1792  z późn.zm.) 

 Rozp. - Dawki graniczne promieniowania jonizującego. (Dz. U. 2005.20.168) 

 Rozp. - Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych.  (Dz. U.2007.131. 913)  

 Rozp. - Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. 

 - (Dz. U.2006.140. 994) 

mecenas://polskieprawo/_p/tj/dzu/2007/042/0276.htm
mecenas://polskieprawo/_p/tj/dzu/2005/020/0168.htm
mecenas://polskieprawo/_p/tj/dzu/2007/131/0913.htm
mecenas://polskieprawo/_p/tj/dzu/2006/140/0994.htm
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 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U 2015.20697. z późn.zm.) 

 ROZPORZĄDZENIEcMINISTRA FINANSÓW
c
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2011.293.1728) 

 Ustalone standardy praktyki zawodowej i Regulaminy zakładowe 

 Inne przepisy obowiązujące w podmiotach leczniczych. 

 

3. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek systematycznego aktualizowania swojej wiedzy w zakresie 

obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie przy wykonywaniu obowiązków 

zawodowych. 

Pełna treść aktów prawnych dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie: 

isap.sejm.gov.pl 

Przyjmujący zamówienie ma obowiązek systematycznego monitorowania informacji zamieszczanych 

 w intranecie zakładowym, który stanowi obowiązującą formę informowania zatrudnionych o istotnych 

zmianach związanych z funkcjonowaniem zakładu. Informacja, zarządzenie dyrektora opublikowane w 

Intranecie stanowi źródło „prawa wewnętrznego" i nie wymaga potwierdzenia przyjęcia do wiadomości 

przez Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 15. 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zasadami pracy w Pracowni oraz z 

obowiązującą dokumentacją. 

2. Przyjmujący zamówienie jest obowiązany do wykonywania świadczeń zgodnie z obowiązującym 

Systemem Zarządzania Jakością, w szczególności zaś do: 

 znajomości i rozumienia Polityki Jakości SP ZOZ 

 znajomości i realizacji celów Jakości dotyczących prac, w których uczestniczy. 

 przestrzegania procedur i instrukcji obowiązujących w SP ZOZ. 

3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Udzielającego zamówienia jego 

danych osobowych do celów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu. 

§ 16. 

1. Zmiany i uzupełnienie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne inne oświadczenia dotyczące niniejszej umowy, składane sobie wzajemnie przez jej 

strony wymagają formy pisemnej. 

§ 17. 

 Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu 

Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla Udzielającego zamówienia, o ile przedtem we własnym 

zakresie sporów tych nie rozwiązały na drodze polubownej. 

§ 18. 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach na prawach oryginału po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i 

po odczytaniu podpisano. 

§ 19. 

Integralną część umowy stanowi załącznik: 

- Załącznik nr 1 - Wzór rozkładu wykonanych świadczeń 
 

 

 
 

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

Przyjmujący zamówienie                   Udzielający zamówienia 

mecenas://polskieprawo/_p/tj/dzu/2010/252/1697.htm
mecenas://polskieprawo/_p/tj/dzu/2010/252/1697.htm

