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Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 
 
 
 

- wzór-  
UMOWA  

o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej  

w części: 
 udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej 

 
zawarta w dniu .............................. r. pomiędzy: 

 

…………………………………………………………………………z siedzibą w ………………., NIP………………………., 
REGON………………………, zarejestrowany w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
OOOOOO2538   zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym Zamówienie” w imieniu, którego działa: 
Dyrektor – Leszek Kwaśniewski  
 
a  

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

.................. z siedzibą w ………………., NIP………………………., REGON …………………………… zarejestrowany 

w……………………………………….zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie” w imieniu, której 

działa: 

............................ - ............................................ 

 

Podstawę prawną niniejszej umowy stanowią: 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2016.1793 t.j.). 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 t.j. z późn. zm.); 
4. Zarządzenie Nr 71/2017/DSM PREZESA  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 11 sierpnia 2017 r. w 

sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w 
zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 

 
 
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu konkursu ofert, na podstawie art. 26 ust. 1 i n. ustawy z dnia 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z późn. zm). 

 

 
§1. 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Przyjmującego Zamówienia świadczeń zdrowotnych w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w części: udzielanie 
świadczeń ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej wraz z 
zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i potencjału w portalu: 
1) usług lekarskich udzielanych w warunkach ambulatoryjnych we wskazanej lokalizacji oraz w miejscu 

zamieszkania lub pobytu pacjenta, 
2) usług pielęgniarskich udzielanych w warunkach ambulatoryjnych we wskazanej lokalizacji, zleconych 
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przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub 
pielęgnacji oraz świadczeń pielęgniarskich udzielanych w związku z poradą lekarską, 

3) zapewnienie pomieszczeń (lokali) w zakresie niezbędnym do wykonywania usług nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, 

4) zapewnienia w miejscu udzielania aparatury diagnostycznej, tj. EKG dla potrzeb realizowanych 
świadczeń, 

5) zapewnienia stanowisk komputerowych wraz z dostępem do sieci internetowej, 
6) zapewnienia łącza telefonicznego, telefonów stacjonarnych oraz środków łączności dla potrzeb 

personelu lekarskiego i pielęgniarskiego realizującego świadczenia, 
7) zapewnienie systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, z archiwizacją nagrań przez okres nie 

krótszy niż rok,  
8) zapewnienie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną pomieszczeń, w których realizowane są 

świadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
86 z późn. zm.). 

9) zapewnienie leków, sprzętu jednorazowego i artykułów sanitarnych, niezbędnych do realizacji 
świadczeń przez personel lekarski i pielęgniarski, 

10) zapewnienie w celu realizacji przedmiotowych świadczeń zdrowotnych w zakresie wyjazdowej opieki 
lekarskiej środka transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w 
Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 

11) udostępnienia pomieszczenia dyżurnego dla personelu jako miejsca wyczekiwania zespołu 
wyjazdowego, 

12) zapewnienia ksiąg do prowadzenia dokumentacji medycznej dla udzielania porad lekarskich, 
ambulatoryjnych, telefonicznych porad lekarskich, czynności pielęgniarskich, kart zleceń wyjazdu nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej oraz innych wymaganych przepisami prawa , 

13) zapewnienia numeru do połączeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 
 
- w obszarze: powiat mielecki. 
 
 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach 
określonych w: 

1) warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ustalanych w drodze Zarządzenia przez Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793, ze 
zm.), 

2) wykazie oraz warunkach realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, ustalanymi w drodze Rozporządzenia przez Ministra zdrowie, wydanymi na 
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793, ze zm.). 

 
3. Przyjmujący Zamówienie odpowiedzialny i zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych i 

wykonywania tych czynności, które są wprost wymienione w umowie. Udzielanie pozostałych świadczeń 
zdrowotnych i wykonywanie pozostałych czynności leży w zakresie Udzielającego Zamówienia. 
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§2. 
 

1. Przyjmujący Zamówienie udzielał będzie świadczeń zdrowotnych w następującej lokalizacji:  
1) ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska – lokalizacja, o której mowa w § 1 ust.1.,  zapewniając 

2 gabinety lekarskie oraz jeden gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
2) wyjazdowa opieka lekarska – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, zapewniając 

pomieszczenie dyżurne dla personelu jako miejsce wyczekiwania zespołu wyjazdowego. 
 

2. Świadczenia zdrowotne realizowane będą przez Przyjmującego Zamówienie w dni powszednie od 
godziny 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy 
całodobowo, do godziny 8.00 najbliższego dnia roboczego. 
 

§3. 
1. Przyjmujący Zamówienie gwarantuje minimalną liczbę osób udzielających świadczeń zdrowotnych: 

1) ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej: pielęgniarka – 1 osoba, lekarz 1 osoba 
2) wyjazdowej opieki lekarskiej: lekarz – 1 osoba 

2. Liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, ponad gwarantowane minimum, 
o którym mowa w ust.1. wynika z oferty złożonej przez Przyjmującego Zamówienie. 

 
 

§4. 
 

1. Świadczenia realizowane będą przez osoby wymienione w załączniku nr 1 do umowy – zasoby. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale 

wykonawczym przeznczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji 
Przyjmującego Zamówienie służące wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności osoby 
udzielające tych świadczeń oraz wymagany sprzęt. 

3. Aktualizacji danych, o których mowa w ust.2 Przyjmujący Zamówienia dokona za pomocą aplikacji 
udostępnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  w Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na 
zasadach i warunkach określonych w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 
korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
§5. 

 
1. Przyjmujący Zamówienie  odpowiada za dobór, organizację i koordynowanie pracy zespołów lekarsko – 

pielęgniarskich udzielających świadczeń  w warunkach ambulatoryjnych oraz lekarzy w części 
wyjazdowej opieki lekarskiej udzielających świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. 

2. W ramach realizowanych świadczeń zdrowotnych Przyjmujący Zamówienie zapewnia leki i inne 
produkty lecznicze, środek transportu, sprzęt jednorazowy oraz opatrunkowy. 

 
 

§6. 
 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia następującej sprawozdawczości statystycznej: 
1)  sprawozdań z wykonywanych świadczeń, w formach i terminach obowiązujących u  Udzielającego 

Zamówienie;  
2)    innych zestawień wymaganych przez właściwe organy, 
3) udzielania lub opracowania niezbędnych informacji związanych z wykonywanymi w ramach umowy  

świadczeniami (np. wykazów realizowanych procedur medycznych ze specyfikacją i wszelkich danych 
statystycznych). 
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§7. 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przekazywania Udzielającemu Zamówienia informacji o 
realizacji przyjętego zamówienia.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, Przyjmujący Zamówienie realizuje poprzez bieżące wprowadzanie 
danych o realizowanych świadczeniach zdrowotnych do systemu Udzielającego Zamówienia. 

3. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się  udostępnienia Przyjmującemu Zamówienie w lokalizacji,  
o której mowa w § 1.ust.1., oprogramowania umożliwiającego bieżące wprowadzanie danych do 
systemu Udzielającego Zamówienia –  3 stanowiska na sprzęcie informatycznym Przyjmującego 
Zamówienie. 

 
§8. 

 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 

1) realizacji świadczeń lekarskich oraz pielęgniarskich przez personel posiadający niezbędne 
kwalifikacje zawodowe, 

2) dostarczenia Udzielającemu Zamówienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 
szczególności personelu medycznego: lekarskiego i pielęgniarskiego wyznaczonego do udzielania 
świadczeń, 

3) pisemnego informowania Udzielającego Zamówienie o wszelkich zmianach w obsadzie personelu 
lekarskiego i pielęgniarskiego wyznaczonego do udzielania świadczeń, 

4) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym 
w wersji elektronicznej w systemie CliniNET, 

5) weryfikowania uprawnienia świadczeniobiorców do nieodpłatnych świadczeń zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

6) wygenerowania umowy podwykonawstwa w Portalu Świadczeniodawcy oraz do bieżącej 
aktualizacji danych dotyczących posiadanych zasobów, 

7) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt odzieży roboczej i ochronnej oraz środków 
ochrony indywidualnej – spełniającej wymogi Polskich Norm dla personelu pielęgniarskiego oraz 
laboratoryjnego, 

8) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt aktualnych szkoleń z zakresu bhp oraz 
aktualnych badań profilaktycznych personelu pielęgniarskiego oraz laboratoryjnego, 

9) przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta, 
10) przestrzegania standardów i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych określonych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia oraz Udzielającego Zamówienie, 
11) przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, 
12) przestrzegania warunków realizacji świadczeń wynikających: 

a) ZARZĄDZENIA Nr 71/2017/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 

b) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125 t.j. ze zm.); 
c) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U.2016.1251 t.j.), 
d) USTAWY z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z późn. zm.); 
e) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.86 t.j. z późn. zm.); 
f) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 t.j. z późn. zm.); 
- a także innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących zakresu przedmiotowego umowy. 
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§9. 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli Udzielającego Zamówienia oraz kontroli 
Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do obowiązkowego ubezpieczenia się od odpowiedzialności 
cywilnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz posiadania przez cały czas 
obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia 
ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie. 

 
§ 10. 

1. Personel Przyjmującego Zamówienie wyznaczony do udzielania świadczeń, w czasie pełnienia dyżurów w 
ramach niniejszej umowy, nie może udzielać świadczeń w innej komórce organizacyjnej Przyjmującego 
Zamówienie lub u innego świadczeniodawcy. 

2. Personel Przyjmującego Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych z jak 
najlepszym wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu 
w zakresie medycyny. 

§ 11. 
1. Dokumentacja medyczna zbiorcza i indywidualna powstała w związku z realizacją świadczeń stanowi 

własność Udzielającego Zamówienie. 
2. Dokumentacja medyczna wytworzona w danym miesiącu przekazywana jest Udzielającemu Zamówienie do 

25 dnia drugiego następnego miesiąca. 
3. Przekazanie dokumentacji medycznej następuje na podstawie szczegółowego wykazu, potwierdzanego 

przez przedstawicieli obu stron. 
 

§ 12. 
1. Personel pielęgniarski Udzielającego Zamówienie udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu 

zamieszkania lub pobytu  pacjenta jest zobowiązany do współpracy z personelem lekarskim Przyjmującego 
Zamówienie. 

2. Lekarze wyznaczeni przez Przyjmującego Zamówienie sprawują kontrolę merytoryczną i organizacyjną oraz 
nadzorują pracę pozostałego personelu biorącego udział w realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. 

 
§ 13. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia może nałożyć na Przyjmującego Zamówienie karę 
umowną w wysokości 1 % wartości umowy za każde stwierdzone naruszenie w przypadku: 
1) udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do 

udzielania świadczeń w określonym zakresie, 
2) udzielania świadczeń w sposób i na warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach i w umowie, 
3) udaremnienia kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego Zamówienie, Narodowy Fundusz Zdrowia 

oraz inne uprawnione organy i podmioty, 
4) pobierania nienależnych opłat od pacjentów za świadczenia będące przedmiotem umowy, 
5) nieprzekazywania przez Przyjmującego Zamówienie, w ustalonym terminie sprawozdawczości 

statystycznej. 
6) nieprawidłowego prowadzenia przez Przyjmującego Zamówienie dokumentacji medycznej. 

2. Kary umowne nałożone przez Udzielającego Zamówienie podlegają kompensacie z bieżącego wymagalnego 
wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie. 
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3. W przypadku, gdyby wysokość poniesionej przez Udzielającego Zamówienie szkody przekraczała wysokość 
naliczonej kary umownej, Udzielający Zamówienie uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

 
§ 14. 

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w 
wysokości brutto: ……..% kwoty zobowiązania płatnika wobec Udzielającego Zamówienia jako 
Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej za dany okres, na jaki 
Udzielający Zamówienie zawarł umowę z płatnikiem. 

2. W przypadku gdy okres, na jaki Udzielający Zamówienie zawarł umowę z płatnikiem wynosi jeden rok, 
wynagrodzenie wypłacane będzie częściami w wysokości 1/12 za każdy miesiąc. W przypadku gdy okres na 
jaki Udzielający Zamówienie zawarł umowę z płatnikiem jest inny, postanowienia zdania pierwszego stosuje 
się odpowiednio. 

3. Należność wynikająca z niniejszej umowy, płatna będzie na podstawie faktury obejmującej okres miesiąca, 
wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie i przedłożonej Udzielającemu Zamówienie w terminie do 5 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy. Opóźnienie w złożeniu faktury powoduje 
przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.  

4. Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do zapłaty danej części wynagrodzenia w terminie do 25 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, którego płatność dotyczy.  

5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienie. 
6. Udzielający Zamówienie upoważnia Przyjmującego Zamówienie do wystawiania faktur bez podpisu 

przedstawiciela Udzielającego Zamówienie upoważnionego do otrzymywania faktur. 
7. Przyjmujący Zamówienie nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności 

związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym 
mowa w art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pod rygorem nieważności 
takiej czynności. 

§ 15. 
 

1. W przypadku planowania przez Przyjmującego Zamówienie zmian organizacyjno-prawnych tj. ewentualnego 
połączenia się z innym podmiotem, podziału lub przekształcenia bądź likwidacji, jest on zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie Udzielającego Zamówienie nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia. 

 
§ 16. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, z mocą od dnia ............... r. do dnia 31 grudnia 2018r.  
2. Udzielający Zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku: 
1) naruszania przez Przyjmującego Zamówienie postanowień umowy; 
2) pogorszenia sytuacji finansowej Udzielającego Zamówienia, która nie gwarantuje należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia; 
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia bez okresu wypowiedzenia w przypadku 

rażącego naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie istotnych postanowień umowy. 
4. Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązanie 

umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  ze skutkiem nie wcześniej jednak niż z dniem ustania umowy z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. 

5. Przyjmujący Zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku: 
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1) gdy z przyczyn niezawinionych przez Przyjmującego Zamówienie, nie będzie on dysponował personelem 
medycznym umożliwiającym wykonywanie usług stanowiących przedmiot umowy; 

2) rażącego naruszenia przez Udzielającego Zamówienia istotnych postanowień umowy, a w szczególności, 
gdy Udzielający Zamówienia zalega z płatnością przez 1 miesiące.  

 
§ 17. 

W czasie trwania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub ustaniu strony oraz osoby wyznaczone do 
udzielania świadczeń, zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych objętych umową. 
 

§18. 
Osobami upoważnionymi do reprezentowania stron są: 
1) w zakresie personelu medycznego: 

a) ze strony Udzielającego Zamówienia: 
b) ze strony Przyjmującego Zamówienia: 

2) w zakresie infrastruktury: 
a)  ze strony Udzielającego Zamówienia: 
b) ze strony Przyjmującego Zamówienia: 

 
3) w zakresie statystyki medycznej: 

a) ze strony Udzielającego Zamówienia: 
b) ze strony Przyjmującego Zamówienia: 

4) w zakresie informatyki:  
a) ze strony Udzielającego Zamówienia: 
b) ze strony Przyjmującego Zamówienia: 

 
§ 18 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Udzielającego Zamówienie. 

2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

1) załącznik nr 1 – zasoby 
2) załącznik nr 2 – oferta Przyjmującego Zamówienie 
3) załącznik nr 3 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 
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