
   Załącznik nr 1
do specyfikacji

 z dnia 15.12.2011 r.

Umowa /projekt/

zawarta w dniu .................... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Szpitalem  Specjalistycznym  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66  31-913 Kraków, wpisanym 
do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji, 
publicznych  zakładów opieki  zdrowotnej  przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w  Krakowie,  Wydział  XI  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem 
KRS  0000035552,  Regon  00063161,  NIP  678-26-80-028,  zwanym  dalej  „Udzielającym 
zamówienia”, w imieniu i na rzecz którego działa:

Dyrektor - lek. med. Andrzej Ślęzak   

a

….....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... , 
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”, w imieniu i na rzecz którego działa:
…..................................................

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  
Nr 112, poz. 654) oraz wyników przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne i oferty konkursowej Przyjmującego zamówienie z dnia …............ 
Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.
1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania 

świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  badań  patomorfologicznych  na  rzecz  Udzielającego 
zamówienia, które obejmują:
a) wykonywanie badań histopatologicznych,
b) wykonywanie badań histopatologicznych (barwienie dodatkowe),
c) wykonywanie badań cytologicznych,
d) wykonywanie badań  IHC,
e) wykonywanie sekcji zwłok.

2. Udzielanie na podstawie niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych wskazanych w ust. 1 
odbywa się  z uwzględnieniem  zasady  priorytetowego  charakteru  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
3.  Na  podstawie  niniejszej  umowy  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  również  do 
odbierania  zwłok osób zmarłych w szpitalu Udzielającego zamówienia  z pomieszczeń „pro 
mortem”,  wewnętrznego  transportu  i  przechowywania  zwłok w chłodni,  przedstawiania  do 
identyfikacji oraz wydawania zwłok osobom uprawnionym do pochowania zwłok na zasadach 
określonych w § 9, oraz do świadczenia usług transportu sanitarnego w zakresie transportu 
zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej, w razie wystąpienia takiej konieczności na zasadach 
określonych w § 10.



4. W celu umożliwienia wykonywania postanowień niniejszej umowy Udzielający zamówienia 
odda w najem Przyjmującemu zamówienie pomieszczenia usytuowane w Krakowie na os. Na 
Skarpie  66,  o  łącznej  powierzchni  użytkowej  300,46  m2 (cały  Pawilon  H),  na  podstawie 
odrębnej umowy.

§ 2.
1. Badania  histopatologiczne,  IHC  i  cytologiczne  będą  wykonywane  w  dni  robocze 
w  godz.  7.00-14.35.  Czas  wykonania  badania  nie  może  przekraczać  7  dni  licząc  od  dnia 
przekazania Przyjmującemu zamówienia materiału do badania. 
2. Czas wykonania badania śródoperacyjnego nie może przekraczać 20 minut licząc od dnia 
przekazania Przyjmującemu zamówienia materiału do badania.
3. Podstawę wykonania badań, o których mowa w ust. 1, będzie stanowić pisemne zlecenie 
określające dokładny zakres  badania,  opatrzone pieczęcią  Zleceniodawcy,  podpisem lekarza 
prowadzącego  oraz  potwierdzone  przez  Kierownika  Oddziału.  W  przypadku  badań 
śródoperacyjnych zakres badań określa lekarz operujący.
4. Materiały do badań histopatologicznych, IHC i cytologicznych pobiera lekarz Udzielającego 
zamówienia  i  przekazuje  osobie  upoważnionej  przez  Przyjmującego  zamówienie.  Odbiór 
materiałów  do  badań  odbywać  się  będzie  w  siedzibie  Udzielającego  zamówienia.  Koszty 
odbioru materiałów do badań, koszty transportu do pracowni Przyjmującego zamówienie oraz 
koszty  doręczenia  wyników  badań  do  siedziby  Udzielającego  zamówienia  obciążają 
Przyjmującego zamówienie.

§ 3.
1. Sekcje zwłok wykonywane będą w czasie nie dłuższym niż 24 godziny licząc od chwili 

stwierdzenia zgonu pacjenta za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni świątecznych.
2. Podstawą wykonywania sekcji zwłok stanowić będzie pisemne zlecenie opatrzone pieczęcią 

Udzielającego zamówienie i podpisem Kierownika Oddziału.
3. Koszty odbioru zwłok z oddziału oraz ich transport do chłodni obciążają Przyjmującego 

zamówienie.
§ 4.

Przyjmującego zamówienie obciążają wszelkie koszty świadczeń zdrowotnych stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy w szczególności koszty  niezbędnych odczynników, materiałów 
i wyrobów medycznych, za wyjątkiem kosztów związanych z pobraniem materiałów do badań 
od pacjentów.

§ 5.
1.  Świadczenia  zdrowotne  z  dziedziny  patomorfologii  wykonywane  będą  przez  lekarzy 
posiadających  wymagane  kwalifikacje  zawodowe.  Wykaz  lekarzy  wraz  z  określeniem 
kwalifikacji zawodowych określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany w wykazie lekarzy, o których mowa w ust. 1, w trakcie 
obowiązywania umowy, pod warunkiem zachowania wymaganych kwalifikacji zawodowych. 
Przyjmujący  zamówienie,  na  każde  żądanie  Udzielającego  zamówienia,  ma  obowiązek 
przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarzy udzielających 
świadczeń zdrowotnych.



§ 6.
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza,  że dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi 

dla  prowadzenia  działalności  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z  dziedziny 
patomorfologii. W szczególności pozostające w dyspozycji  Przyjmującego  zamówienie 
pomieszczenia  spełniają  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  lutego 
2011r.  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158).

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza,  iż dysponuje aparaturą i  sprzętem medycznym oraz 
środkami  transportu  i  łączności  niezbędnymi  dla  prowadzenia  działalności  w  zakresie 
udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  dziedzinie  patomorfologii.  Wykaz  wyposażenia 
Przyjmującego  zamówienie  przeznaczonego  do  wykonywania  niniejszej  umowy  określa 
załącznik nr 2 do umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do  niezwłocznego  (tj. 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zaistnienia zmiany) poinformowania Udzielającego 
zamówienia o każdej zmianie w wykazie wyposażenia.

§ 7.
Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany jest  do  prowadzenia  rejestru  przyjmowanych  zleceń 
i wyników badań wykonywanych na ich podstawie, oraz do udostępnienia rejestru bądź też 
zestawień utworzonych na jego podstawie na każde żądanie Udzielającego zamówienia lub 
osoby przez niego upoważnionej.

§ 8.
1. Rozliczenia  Stron  za  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  badań 

patomorfologicznych  dokonywane  będą  miesięcznie  na  podstawie  cen  jednostkowych 
określonych w ust. 2 oraz ilości świadczeń ustalonej  w oparciu rejestr określony w § 7 
umowy.

2. Strony umowy ustalają następujące ceny jednostkowe brutto świadczeń zdrowotnych :

a) wykonywanie badań histopatologicznych …................................/ 1kostka

b)wykonywanie badań histopatologicznych ( barwienie dodatkowe)................/1badanie

c)wykonywanie badań cytologicznych,......................................................../1badanie

d)wykonywanie badań  IHC ….................................................................../1 badanie

e)wykonywanie sekcji zwłok................................................................../1sekcja.

3.  Udzielający  zamówienia  oświadcza,  iż  w ramach  niniejszej  umowy udziela  zamówienia 
na badania histopatologiczne w ilości szacunkowej:

a) wykonywanie badań histopatologicznych                                                   1200 /miesiąc

b) wykonywanie badań histopatologicznych ( barwienie dodatkowe)                 30/miesiąc

c) wykonywanie badań cytologicznych                                                                10/miesiąc

d) wykonywanie badań  IHC                                                                                   5/miesiąc

e) wykonywanie sekcji zwłok                                                                                 5/miesiąc

4.  Nie  zlecenie  Przyjmującego  zamówienie  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy 
wykonania  świadczeń  zdrowotnych  w ilości  określonej  w  ust.  1  nie  stanowi  podstawy do 



dochodzenia przez Przyjmującego zamówienie roszczeń o zlecenie wykonania pozostałej ilości 
świadczeń ani też  żadnych roszczeń finansowych.

§ 9.
1.  Przyjmujący  zamówienie  jest  zobowiązany  do  świadczenia  na  rzecz  Udzielającego 
zamówienia usług obejmujących:

1/  odbieranie  zwłok  osób  zmarłych  w  szpitalu  Udzielającego  zamówienia  z 
pomieszczeń „pro mortem” po upływie 2 godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji 
medycznej, oraz wewnętrzny transport zwłok do chłodni, 

2/ przechowywanie zwłok w chłodni do czasu ich odbioru przez osobę uprawnioną do 
pochowania zwłok,  bezpłatne w przypadku, gdy pochowanie zwłok  jest organizowane przez 
Udzielającego zamówienia lub przez MOPS.

3/ przedstawienie zwłok do identyfikacji oraz ich wydawanie osobie uprawnionej do 
pochowania zwłok w obecności przedstawiciela Udzielającego zamówienia,  od poniedziałku 
do piątku w godz. od 9:00 do 14:00. Przedstawienie zwłok do identyfikacji oraz ich wydawanie 
osobie uprawnionej do ich pochowania następuje w sposób zapewniający zachowanie godności 
należnej  osobie  zmarłej,  poprzez  okazanie  zwłok  a  następnie  podpisanie  świadectwa 
identyfikacyjnego,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  3 do  umowy.  Po  dokonaniu 
identyfikacji  osoba  uprawniona  do  pochowania  zwłok  zostanie  pinformowana  przez 
przedstawiciela  Udzielającego  zamówienia  o  możliwości  dowolnego  wyboru  zakładu 
pogrzebowego. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
w  tym  zakresie  przepisami  prawnymi,  regulaminami  wewnętrznymi  Udzielającego 
zamówienia, oraz w sposób odpowiadający zasadom humanitarnego stosunku do osoby zmarłej 
i  jej  rodziny,  a  także  w  sposób  nie  zakłócający  prawidłowego  funkcjonowania  szpitala 
Udzielającego zamówienia.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymania takiego stanu zatrudnienia, który 
umożliwia  pozostawanie  stałej  gotowości  do  wykonywania  oraz  zapewnia  ciągłość 
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

4.  Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się  do respektowania  woli  osób uprawnionych  do 
pochowania  zwłok  w  zakresie  wyboru  zakładu  pogrzebowego.  Przyjmujący  zamówienie 
zobowiązuje się, że na terenie szpitala Udzielającego zamówienie nie będzie świadczył usług 
pogrzebowych ani prowadził ich reklamy.

5.  Udzielający  zamówienia  zobowiązuje  się  do zapłaty  na  rzecz  najemcy kwoty ….......  zł 
brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania w chłodni  zwłok osoby zmarłej w szpitalu 
Udzielającego zamówienia, nie więcej jednak, aniżeli za trzy doby.

§ 10.

1.  Przyjmujący  zamówienie  jest  zobowiązany  do  świadczenia  na  rzecz  Udzielającego 
zamówienia usług w zakresie transportu zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej, na podstawie 
„karty zlecenia przewozu zwłok”, której wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy, doręczanej 
pracownikowi Przyjmującego zamówienie przed rozpoczęciem realizacji transportu.



2. Przyjmujący zamówienie oświadcza,  że usługi określone w ust.  1 świadczone będą przy 
wykorzystaniu  samochodów  transportowych  spełniających  warunki  techniczne  wynikające 
z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  31 grudnia  2002 r.  w sprawie  warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 
262 ze zm.).

3.  Za  wykonaną  usługę  Udzielający  zamówienia  zapłaci  Przyjmującemu  zamówienie 
wynagrodzenie w wysokości …........ zł brutto.

§ 11.
W  zakresie  wykonywania  postanowień  §  9  i  §  10  umowy  koordynatorem  ze  strony 
Udzielającego zamówienia jest …......................................................

§ 12.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz do 
sporządzania  sprawozdawczości  statystycznej  zgodnie  obowiązującymi  przepisami,  oraz 
zgodnie z wymogami określonymi przez Udzielającego zamówienia.

§ 13.
Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  spełnia  standardy  Narodowego  Funduszu  Zdrowia 
określone dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową, 
a  w szczególności  w dziedzinie  patomorfologii,  oraz   oświadcza,  że  w związku z  zawartą 
umową poddaje się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 14.
Przyjmujący  zamówienie  podlega  ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej 
odpowiadającemu  warunkom  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej 
w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 654).  Zleceniobiorca oświadcza,  że w dniu przystąpienia do realizacji 
umowy posiadał będzie umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, której warunki 
odpowiadają powyższym przepisom, zaś kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w tym dniu 
przedłoży  Udzielającemu  zamówienia.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do 
utrzymywania  aktualnego  ubezpieczenia  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  oraz  do 
niezwłocznego  przedkładania  Udzielającemu  zamówienia  kopii  kolejnej  polisy 
ubezpieczeniowej.

§ 15.
Przy realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia:

1)  zachowania  tajemnicy  zawodowej,  tajemnicy  w  zakresie  określonym  w  §  21  umowy, 
ochrony danych osobowych pacjentów oraz przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej.
2) przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Udzielającego zamówienia.
3)  poddania  się  wewnętrznym  i  zewnętrznym  procedurom  kontrolnym  obowiązujących 
u Udzielającego zamówienia wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz z umów 
przez niego zawartych.



§ 16.
1. Udzielającemu  zamówienia  przysługuje  prawo  kontroli  świadczeń  udzielanych  przez 

Przyjmującego zamówienie a w szczególności pod względem ich jakości.

2. Uprawnienia kontrolne Udzielającego zamówienia obejmują w szczególności prawo do:

a) żądania pisemnej informacji o zakresie udzielonych świadczeń,

b) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości 

statystycznej,

c) nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur.

§ 17.
1. Należności  za  wykonanie  zamówienia  wypłacane  będą  Przyjmującemu  zamówienie  po 

zakończeniu  miesiąca  kalendarzowego  na  podstawie  wystawianych  przez  Przyjmującego 
zamówieni faktur VAT.

2. Fakturę VAT za miesiąc, który maja zostać wypłacone należności Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienie najpóźniej do 5-go powszedniego 
dnia następnego miesiąca.

3. Podstawą uznania faktury VAT w zakresie wykonania badań patomorfologicznych będzie 
potwierdzenie  wykonania  zamówienia  przez  Kierownika  Oddziału,  zaś  w  zakresie 
wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  …  oraz  §  …  umowy,  potwierdzenie  wykonania 
zamówienia przez koordynatora ze strony Udzielającego zamówienia wskazanego w § … 
Wypłata  należności  nastąpi  w  terminie  30  dni  licząc  od  dnia  doręczenia  prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT na konto bankowe wskazane przez Przyjmującego zamówienie.

4. Przyjmujący zamówienie bez zgody Nierudziejącego zamówienie wyrażonej na piśmie nie 
przenosi  na  osoby  trzecie  wierzytelności  przysługujących  względem  Udzielającego 
zamówienia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 18.
1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Udzielającemu  zamówienia  kar 

umownych w wysokości:

a) 1000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) w przypadku wykonania badania z uchybieniem 
terminu określonego w  § 2 ust. 1, § 2 ust. 2 lub w § 3 ust. 1.

b) 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) w każdym przypadku nieuzasadnionej przerwy w 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, za każdy 
dzień przerwy.

c) 200%  dokonanej  przez  Udzielającego  zamówienia  nadpłaty  powstałej  w  wyniku 
celowego  przedłożenia  przez  Przyjmującego  zamówienie  danych  lub  informacji 
będących podstawą ustalenia  należności  za wykonanie zamówienia przy czym zapłata 
kary umownej nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z obowiązku zwrotu nienależnie 
wypłaconej kwoty.

2. Udzielającemu  zamówienia  przysługuje  prawo  do  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych 
odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.



3. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do potrącania kar umownych z bieżących 
należności za wykonanie umowy.

§ 19.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony czterech lat, od dnia …......... do dnia …........

2. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  Przyjmującego  zamówienie  z  zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, którego ostatni dzień przypada na koniec miesiąca 
kalendarzowego,  natomiast  przez  Udzielającego  zamówienia  z  zachowaniem 
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 20.
W okresie obowiązywania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie może zawrzeć odrębnej 
umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii z NFZ lub innymi 
podmiotami  finansującymi  świadczenia  zdrowotne  w  ramach  powszechnego  ubezpieczenia 
zdrowotnego, bez zgody Udzielającego zamówienie.

§ 21.
Udzielającemu  zamówienia  z  zastrzeżeniem  postanowień  §  20  przysługuje  prawo  do 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku :

1) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych 
objętych niniejszą umową,

2) nierzetelnego prowadzenia przez Przyjmującego zamówienie rejestru, o którym mowa w § 7 
umowy, dokumentacji medycznej lub sprawozdawczości statystycznej,

3) bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego  na  usuniecie  uchybień  stwierdzonych 
podczas kontroli przez Udzielającego zamówienia,

4) niezachowania  przez  Przyjmującego  zamówienie  obowiązku  zawarcia  umowy 
ubezpieczenia  o  odpowiedzialności  cywilnej,  obowiązku  udokumentowania  zawarcia 
umowy ubezpieczenia w terminie określonym w§ 10 lub obowiązku utrzymania aktualnego 
ubezpieczenia,

5) naruszenia  przez  Przyjmującego  zamówienie  innych  istotnych  postanowień  umowy 
określonych w  § 9,  § 10, § 18 lub rozwiązania umowy najmu, o której mowa w § 1 ust. 4, 
w trybie przewidzianym w § 9 tej umowy. 

§ 22.
1. W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na stan realizacji umowy przez które 

rozumie  się  obniżenie  poziomu finansowania  Udzielającego  zamówienie  przez  NFZ lub 
inne instytucje  powszechnego ubezpieczenia  zdrowotnego strony dopuszczają  możliwość 
zmiany warunków umowy.

2. Udzielający zamówienia  niezwłocznie zawiadomi Przyjmującego zamówienie o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w ust.1.

3. W przypadku gdy w terminie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust.2 
strony  nie  osiągną  porozumienia  w  sprawie  nowych  warunków umowy,  Udzielającemu 
zamówienie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.



§ 23.
Strony umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie warunków umowy i treści 
niniejszej umowy z wyjątkiem przypadku gdy obowiązek udzielania powyższych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 24.
Każda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej, w postaci 
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 25.
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsza  umową  maja  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 
654) oraz przepisów wydanych na jej podstawie,  umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych 
przysługujących ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zawartych pomiędzy 
Udzielającym zamówienia a podmiotami finansującymi świadczenia zdrowotne, Kodeksu etyki 
lekarskiej.

§ 26.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla  Udzielającego zamówienia.

§ 27.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznikami do umowy są:

1. Wykaz lekarzy wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych  - zał. nr 1,

2. Wykaz wyposażenia Przyjmującego zamówienia - zał. nr 2,

3. Wzór świadectwa identyfikacyjnego - zał. nr 3,

4. Wzór „karty zlecenia przewozu zwłok” - zał. nr 4.

PRZYJMUJACY ZAMÓWIENIE:                            UDZIELAJACY ZAMÓWIENIA:
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