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Załącznik nr 1 

 
Wzór umowy 

 
UMOWA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH 

 

zawarta w Krakowie w dniu …………………….. pomiędzy: 
 
NEO HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE spółka 
komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 
Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000748980, NIP: 7010859986, 
REGON: 381308576, reprezentowaną przez jedynego komplementariusza - NEO 
HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. 
Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: 0000745284, REGON: 381031034, NIP: 7010842951, kapitał zakładowy: 10.000,00 
zł, którego reprezentuje: 
 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
 
__________________________________________________________________ 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
_____________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą 
jako:_________________________________ lub zarejestrowanym w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 
NIP: _____________ oraz numer REGON: _________________,  
 
reprezentowaną przez: 
 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,  
 
Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z 
zasadą konkurencyjności w ramach projektu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw pn. 
„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną 
oraz walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki 
macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy” jest dofinansowywany w 
ramach Działania. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie. Projekty 
badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej jako: „Projekt”). 
 
Strony zgodnie postanawiają: 

 
§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie badań endoskopowych przez 
Wykonawcę na rzecz pacjentów Zamawiającego (dalej jako: „Przedmiot Umowy”), 
zgodnie z cenami wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia 
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……………………………. stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej jako: 
„Oferta”).  

2. Termin badań określonych w ust. 1 ustalany będzie każdorazowo na podstawie 
zlecenia Zamawiającego, które dokonywane będzie drogą telefoniczną pod nr 
telefonu: ………………………………… lub mailowo na adres poczty elektronicznej 
Wykonawcy: …………………………………….                                    

 
§2 Oświadczenia i zobowiązania  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby organizacyjne, techniczne, finansowe  
i wykwalifikowane kadry niezbędne do świadczenia usług objętych przedmiotem 
niniejszej Umowy w zakresie wykonywania badań endoskopowych, w tym w 
szczególności:  

1) spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 
2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 595); 

2) na wyposażeniu posiada: co najmniej 1 gastroskop i co najmniej 1 kolonoskop; 
3) proces mycia i dezynfekcji endoskopów jest mechaniczny; 
4) wykonuje min 50 badań endoskopowych w ciągu roku; 
5) zatrudnia lekarza z doświadczeniem min 200 wykonanych zabiegów 

endoskopowych; 
6) zatrudnia pielęgniarkę endoskopową; 
7) w stanach pilnych wykonuje badania endoskopowe przez całą dobę; 
8) prowadzi dokumentację i archiwizację danych pacjenta w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych. 
2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do poddania kontroli Zamawiającego w 

zakresie wykonywania niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego lub podmiotów 
działających z jego upoważnienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać świadczenia, o których mowa w § 1 
pacjentom kierowanym przez Zamawiającego przy zachowaniu należytej staranności 
profesjonalisty i zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz dobrej 
praktyki diagnostycznej. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że podstawę wykonywania świadczeń z zakresu 
diagnostyki endoskopowej będzie stanowiło tylko i wyłącznie prawidłowo wystawione 
i wypełnione zlecenie lekarskie (dalej: „Skierowanie Na Badanie”). Skierowanie Na 
Badanie powinno posiadać wypełnione wszystkie pola oraz musi być czytelnie 
podpisane przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyniki wykonanych badań 
w formie  pisemnej oraz drogą elektroniczną.  

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych, ustosunkować do reklamacji zgłoszonych na piśmie przedstawicielowi 
Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać tkanki pobrane od pacjentów Wykonawcy 
chroniąc je przed utratą lub zniszczeniem od chwili pobrania ich od pacjenta do 
momentu przekazania ich do laboratorium Wykonawcy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać zlecenia lekarskie i wyniki badań przez 
okres wymagany prawem oraz utylizować zużyty materiał biologiczny zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

9. Zamawiającemu przysługuje możliwość wypożyczenia dokumentacji medycznej na 
zasadach określonych stosownymi przepisami. Koszt transportu wypożyczonej 
dokumentacji ponosi Zamawiający, chyba, że Strony postanowiły inaczej. 

 
§3 Warunki udzielania świadczeń 

1. Wykonawca jest uprawniony do zlecania wykonywania badań osobom trzecim, przy 
zachowaniu standardów dobrej praktyki laboratoryjnej i innych wymogów 
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przewidzianych w niniejszej Umowie. Za działania i zaniechania osób trzecich 
Wykonawca odpowiada jak za własne. 

2. Wykonawca dołoży wszelkich możliwych starań dla zapewnienia właściwego działania 
osób trzecich, szczególnie w zakresie jakości świadczonych usług. 

 
§4 Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonanych badań laboratoryjnych Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 
czternastu (14) dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy wskazany na 
tej fakturze. Cennik świadczeń stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Za dzień zapłaty strony uznają dzień uznania środków na rachunku Wykonawcy. 
3. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu płatności Wykonawca, ma prawo naliczyć 

odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 
4. Rozliczenie za wykonane świadczenia dokonywane będzie w okresie miesięcznym na 

podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 15 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni i wysłane listownie do Zamawiającego, chyba że Strony 
ustalą inną drogę wysyłki. 

5. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy strony dopuszczają możliwość zmiany 
wynagrodzenia wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w 
przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena 
netto pozostanie bez zmian, 

b) zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego ministra. 
Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli 
Przedmiot Umowy oferowany jest po cenie niższej. 

6. Zmiany wartości (cen) wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5 lit. 
a), b) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego 
zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca 
zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z 
uregulowań prawnych wskazanych w ust. 5 lit. a), b) niniejszego paragrafu w formie 
pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin 
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 
siedem (7) dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych 
wskazanych w ust. 5 lit. a), b) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, 
w każdym jednak razie nie później niż w terminie trzech (3) dni od dnia wejścia w życie 
aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Zmiana cen w przypadku 
obniżenia cen urzędowych (ust. 5 lit. b) nie ma zastosowania, jeśli zgodnie z Ofertą za 
świadczenie usług objętych Ofertą Wykonawca zaoferował cenę niższą.  

7. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikami podatku VAT. Strony zgodnie oświadczają, 
że posiadają NIP o numerach podanych na wstępie niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania tytułem realizacji niniejszej 
Umowy faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru. 

9. Dane Zamawiającego do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT : 
 NEO HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE spółka 

komandytowa  

 ul. Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków 
 NIP: 7010859986 

 
§5 Tajemnica przedsiębiorstwa i ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się, o ile co innego nie wynika z postanowień niniejszej Umowy 
i z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, do zachowania pełnej poufności i nie 
ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących zawarcia niniejszej Umowy jak i 
informacji z niej wynikających, w szczególności dotyczących Cennika, bez uprzedniej 
pisemnej zgody drugiej Strony (dalej „Informacje Poufne”). Informacje Poufne 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Stron w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 
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kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z 8 października 2020 r., 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.). 

2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych Strony rozumieją 
zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji jakimkolwiek 
osobom trzecim za wyjątkiem następujących sytuacji: 

a) Strona, której Informacje Poufne dotyczą zwolni drugą Stronę z obowiązku 
zachowania poufności; 

b) Informacje Poufne w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich 
ujawnienie zostało dokonane przez Stronę, której one dotyczą lub za jej zgodą lub 
w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub umową działanie lub 
zaniechanie; 

c) obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynika z obowiązujących przepisów 
prawa; 

d) nakaz ujawnienia Informacji Poufnych wynika z orzeczenia sądowego, decyzji 
administracyjnej lub innego aktu wydanego na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, przy czym przekazanie Informacji Poufnych 
może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionego organu; 

e) są niezbędne do świadczenia na rzecz każdej ze Stron usług przez podmioty 
zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, w szczególności biegłych 
rewidentów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych. 

3. W okresie obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu, Strony zobowiązane są nie ujawniać ani nie przekazywać Informacji 
Poufnych, pośrednio ani bezpośrednio, osobom trzecim, nie kopiować, nie powielać 
ani w inny sposób nie reprodukować Informacji Poufnych ani nie wykorzystywać ich 
dla celów innych, niż wykonanie Umowy.  

4. Strony obowiązane są zapewnić, by osoby mające dostęp do Informacji Poufnych 
przestrzegały zasad poufności wskazanych w niniejszej Umowie i odpowiedzialne są 
za działania tych osób z nią sprzeczne. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych 
następuje wyłącznie w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych 
lub leczenia pacjentów przez Zamawiającego, Wykonawcę i podmioty działające na 
ich rzecz, jako trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług 
medycznych z zachowaniem pełnych gwarancji ochrony danych osobowych, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Obowiązek zachowania poufności informacji wynikający z ust. 1 i 2 nie narusza 
przepisów o dokumentacji medycznej. 

7. Zamawiający oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849) jest administratorem danych osobowych pacjentów.  

8. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849) jest administratorem danych osobowych pacjentów. 

9. Strony oświadczają, że w związku z przetwarzaniem przez nie danych osobowych 
pacjentów wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne o których mowa 
w art. 32 RODO, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku naruszenia ochrony danych osobowych w przypadku podmiotów 
przetwarzających szczególne kategorie danych osobowych. 

10. Strony oświadczają, że każda z nich jest odpowiedzialna niezależnie za realizację 
praw podmiotów, danych określonych w art. 12-23 RODO w odniesieniu do danych 
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osobowych, dla których każda ze stron jest administratorem, przy czym w przypadku 
konieczności sprostowania lub usunięcia danych osobowych pacjenta, które mogą 
mieć wpływ na prawidłowość udzielenia świadczenia zdrowotnego lub życie lub 
zdrowie pacjenta, strony realizują obowiązek wskazany w art. 19 RODO bez zbędnej 
zwłoki. 

11. Zamawiający, w celu realizacji niniejszej Umowy, udostępnia Wykonawcy kategorie 
danych osobowych wskazane w Załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1923) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów 
organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz.U. 2017 poz. 2435), 
znajdujące się na skierowaniu patomorfologicznym. Zamawiający udostępnia dane 
wskazane w niniejszym ustępie w formie fizycznej. 

12. Wykonawca, w celu realizacji niniejszej Umowy, udostępnia Zamawiającemu wyniki 
podjętych przez niego czynności zawierające dane osobowe pacjentów, którym 
Zamawiający wystawił zlecenie badania laboratoryjnego. Wykonawca udostępnia 
dane wskazane w niniejszym ustępie w formie: 

a) papierowej, poprzez przesłanie dokumentów kurierem na adres Zamawiającego,  
b) elektronicznej. 

13. Udostępnienie danych, o którym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, 
realizowane jest w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych i realizowane 
jest na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849). 

14. Strony uzgadniają, że odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie danych 
osobowych przed ich udostępnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego oraz po 
przekazaniu wyników badań przez Wykonawcę do Zamawiającego ponosi 
Zamawiający.  

15. Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację i archiwizację danych pacjenta w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych. 

 
§6 Czas obowiązywania Umowy 

1. Umowa została zawarta na czas określony trzydziestu (30) miesięcy i wchodzi w życie 
od dnia jej podpisania przez Strony. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji przedłużenia okresu obowiązywania 
niniejszej Umowy o łącznie nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni. Przedłużenie 
obowiązywania niniejszej Umowy następuje na podstawie jednostronnego 
oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy nie później niż w terminie 
obowiązywania Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4, za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty 
należnego i wymagalnego wynagrodzenia i bezskutecznym upływie terminu 
wskazanego w wezwaniu, wynoszącego co najmniej 21 dni. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez 
Wykonawcę warunków niniejszej Umowy. Przed wypowiedzeniem niniejszej Umowy 
w następstwie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający 
przedstawi Wykonawcy dostrzeżone przez siebie uchybienia i wezwie do ich usunięcia 
w terminie co najmniej 21 dni zaznaczając, że w razie ich nie usunięcia uprawniony 
będzie do wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
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§7 Postanowienia końcowe 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są: 

a) ze strony Wykonawcy: 
imię i nazwisko:________________________________tel ______________ 

b) ze strony Zamawiającego:  
imię i nazwisko:________________________________tel ______________ 

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy każda 
ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana 
wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa wyraźnie stanowi 
inaczej. 

4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą mieć miejsce w razie wystąpienia 
następujących okoliczności:  

a) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań 
wykonywanych przez Zamawiającego; 

b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa. 
5. Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania niniejszej Umowy w następujących 

przypadkach: 
a) konieczność wprowadzenia zmian, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia niniejszej Umowy, 
b) siła wyższa przez okres jej występowania, 
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających świadczenie Usług, pod 

warunkiem, że działania te nie są konsekwencją zawinionego działania lub 
zaniechania którejkolwiek ze Stron. 

6. Wykonawca oświadcza, że żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej 
Umowy otrzymanego od Zamawiającego nie zostanie przeznaczona na pokrycie 
kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych, o których mowa w 
obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej Umowy lub wprowadzonych w 
przyszłości przepisach dotyczących jawności i zwalczania korupcji oraz innych 
podobnych zjawisk. Zamawiający oświadcza, że żadne świadczenie z tytułu niniejszej 
Umowy otrzymane od Wykonawcy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów 
udzielania korzyści majątkowych i osobistych, o których mowa w obowiązujących na 
dzień zawarcia niniejszej Umowy lub wprowadzonych w przyszłości przepisach 
dotyczących jawności i zwalczania korupcji oraz innych podobnych zjawisk. 

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne bądź 
nieskuteczne w całości lub w części nie wpływa to na ważność i skuteczność 
pozostałych postanowień niniejszej Umowy. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się 
do zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, zawierającego postanowienia zastępujące 
postanowienia nieważne, bądź bezskuteczne i umożliwiające osiągnięcie rezultatu 
gospodarczego identycznego lub podobnego, jak postanowienia pierwotne. 

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, jeżeli nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie, rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodny z 
siedzibą Zamawiającego. 

9. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią: 
a) Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy; 
b) Załącznik nr 2 - skierowanie na badanie;  
c) Załącznik nr 3 - cennik świadczeń. 

10. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

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

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 


