
 

 

Nr postępowania: 10/ZO/2016 

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert 

 

 

Umowa………………. 

 

Zawarta w dniu ……………………... w Trzebnicy pomiędzy:  

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000033125  

reprezentowanym przez:  

Mariusz Misiuna – p.o. Dyrektora Szpitala 

zwany dalej „Zamawiającym”  

a  

…………………………………………………………………………………………………

………….............................................................................……………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

o następującej treści:  

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz zamawiającego 

usługi polegające na odbiorze, transporcie oraz przechowywaniu zwłok pacjentów zmarłych 

w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy do pomieszczeń będących w dyspozycji 

Wykonawcy mieszczących się: …………………………………………………………….. na 

zasadach określonych w umowie, w zaproszeniu do składania ofert, oraz ofercie wykonawcy, 

stanowiące integralna częścią umowy.  

§2 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy, w szczególności:  

1) całodobowa gotowość pod telefonem (nr …………………………………………) do 

odbioru i przewozu zwłok zmarłych pacjentów z oddziałów szpitalnych Szpitala im. 

Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy do pomieszczeń wymienionych §1,  

2) odbiór zwłok ze szpitala całodobowo, każdego dnia tygodnia, w nieprzekraczalnym 

czasie do 3 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez personel szpitala i ich przewóz 

do chłodni wymienionej w §1,  

3) przechowywanie zwłok w chłodni wymienionej w§ 1 do 72 godzin do czasu odbioru 

zwłok przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok,  

4) przewożenie zwłok odpowiednim środkiem transportu przystosowanym do przewozu 

zwłok i spełniającym wymogi dla tego typu transportu.  

5) odbiór i transport zwłok ze szpitala całodobowo, każdego dnia tygodnia, w 

nieprzekraczalnym czasie do 3 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez personel 

szpitala, do Katedry Patomorfologii Zakładu Patomorfologii, ul. Marcinkowskiego 3, 

50-368 Wrocław, celem wykonania sekcji anatomopatologicznej, a następnie transport 

z Katedry Patomorfologii Zakładu Patomorfologii, ul. Marcinkowskiego 3, 50-368 

Wrocław do pomieszczeń chłodni Wykonawcy wskazanych w § 1, chyba, że osoby 

lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok będą chciały odebrać zwłoki z wyżej 

wymienionego Zakładu Patomorfologii we własnym zakresie.  

2. Odbiór zwłok i potwierdzenie odbioru odbywa się na podstawie karty skierowania zwłok 

do chłodni oraz procedury postępowania w tym zakresie obowiązującej w Szpitalu.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się w razie awarii chłodni, o której mowa w §1, do zapewnienia 

chłodni zastępczej.  

§3 

1. Odbiór, przewóz i przechowywanie zwłok odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i przy odpowiednim zabezpieczeniu zwłok. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przewozu zwłok osoby zmarłej do chłodni na 

podstawie telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego, który podaje datę i godzinę zgonu 

pacjenta. 

3. Przewóz zwłok odbywać się będzie z oddziałów Szpitala do chłodni, nie wcześniej niż po 

upływie dwóch godzin i nie później niż przed upływem trzech godzin, od czasu zgonu, 

wskazanego w dokumentacji medycznej. 

4. Wykonawca zabezpiecza na terenie oddziału zwłoki osób zmarłych, poprzez 

umieszczenie ich w jednorazowym okryciu wierzchnim zwłok – worku, przystosowanym 

do przewożenia zwłok pacjentów. 

5. Wykonawca odbiera z oddziału zwłoki osoby zmarłej, zaopatrzone w opaskę 

identyfikacyjna, zawierająca dane osobowe zmarłego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego okazania w oddziale stosownego 

upoważnienia osobistego (identyfikatora) przy odbiorze zwłok, zawierającego dane: 

nazwa firmy, stanowisko, nazwisko i imię. 

7. Zwłoki zmarłego przekazywane są do chłodni na podstawie karty przekazania zwłok do 

chłodni. 

8. Odbiór zwłok zmarłego z Oddziału Wykonawca potwierdza na karcie przekazania. 

Oryginał otrzymuje Wykonawca, zaś duplikat pozostaje w historii choroby zmarłego 

pacjenta. 

9. Wykonawca ma obowiązek przechowywać zwłoki osób zmarłych w Szpitalu im. Św. 

Jadwigi Śląskiej, nie dłużej niż 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć 

pacjenta. 

10. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny jeżeli: 

a) zwłoki nie mogą być wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do 

pochowania osoby zmarłej, 

b) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie lub śledztwo, a prokurator nie 

zezwolił na pochowanie zwłok, 

c) przemawiają za tym inne, niż wymienione powyżej ważne przyczyny, za zgodą lub na 

wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania osoby zmarłej. 

11. W razie zgonu osoby w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub z powodu 

choroby zakaźnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w tym zakresie. 

12. Zamawiający nie ponosi kosztów przechowywania zwłok osób zmarłych w Szpitalu im. 

Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w chłodni powyżej 72 godzin. 

13. Zwłoki osoby zmarłej w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy są 

przygotowywane przez Zamawiającego do wydania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zgodnie z procedurą obowiązująca w Szpitalu. 

14. Czynności Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w niniejszej umowie, nie 

stanowią przygotowania zwłok zmarłego do pochowania. 

15. Wykonawca zapewnia dostęp osób bliskich do zmarłego pacjenta i wydania zwłok w 

godzinach ustalonych przez Wykonawcę nieodpłatnie. 

16. Zamawiający zastrzega, że wykonanie jakichkolwiek czynności i zabiegów przy 

zwłokach pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, może być 

dokonywane przez Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu zgody rodziny osoby zmarłej 

lub podmiotów uprawnionych. 
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17. Osoba uprawniona do pochówku ma swobodny wybór podmiotu świadczącego usługi 

pogrzebowe, za które to czynności koszty ponosi rodzina lub osoba uprawniona do 

pochówku. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do respektowania woli osób uprawnionych do pochowania 

zwłok w zakresie wyboru zakładu pogrzebowego oraz zobowiązuje się, że na terenie 

Zamawiającego nie będzie świadczył usług pogrzebowych, ani prowadził ich reklamy w 

jakiejkolwiek formie.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania zwłok, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i obowiązująca w tym zakresie dokumentacją - karta/akt zgonu. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru przechowywanych i wydawanych 

zwłok. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie usług opisanych w §2 niniejszej umowy, strony ustalają:  

- za jeden odbiór, transport i przechowywanie zwłok do 72 godzin w chłodni:  

…………… zł netto, (słownie: ……………………………………….)  

+……………… % VAT  

……………… zł brutto, (słownie: …………………………………..)  

- za jeden odbiór i transport zwłok osób zmarłych do Katedry Patomorfologii Zakładu 

Patomorfologii, ul. Marcinkowskiego 3, 50-368 Wrocław, a następnie do pomieszczeń 

chłodni Wykonawcy: 

…………… zł netto, (słownie: ……………………………………….)  

+……………… % VAT  

……………… zł brutto, (słownie: …………………………………..)  

2. Wykonawca będzie rozliczał wykonane usługi i naliczał należność z tego tytułu za okresy 

miesięczne, wystawiając fakturę VAT za dany miesiąc.  

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności, o której mowa w ust.1 na 

konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.  

4. Podstawą wystawienia faktury jest zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie 

wykonanych usług.  

5. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego  

 

§5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 

się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) trzykrotną wartość usługi brutto, o której mowa w § 4 ust.1, za każdą godzinę 

opóźnienia w odbiorze i transporcie zwłok,  

b) 1500 zł, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.  

 

§6 

1. Umowa została zawarta na czas określony od ………………….r. do ………………… r.  

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 2 

miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę, w szczególności w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy.  
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§7 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

 

§8 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu stron umowy w 

formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy:  

a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); 

b) Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.); 

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania 

pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866); 

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze 

zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1783 z poz. zm.); 

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu 

przechowywania zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2011 r. Nr 75 poz. 405); 

f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania 

podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci 

pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 12 poz. 420); 

g) Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.); 

h) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób 

zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego 

postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152 poz. 

1742).  

 

§9 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


