Załącznik nr 3 do WZO

UMOWA (Projekt)
Nr: FK.244.ZP………...ZO.2021

zawarta w dniu ............................. roku w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 57, wpisanym do KRS pod nr: 0000017304, NIP:
689-11-48-522, Regon: 370444598
który reprezentuje:

• ……………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a firmą
....................................................................................................................................................
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ........................; NIP:..................
REGON:..............
zwaną dalej Wykonawcą.
którą reprezentuje:
• ............................................................

Stosownie do wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na ,,Usługi w zakresie
transportu i przechowywania zwłok’’ Znak sprawy: FK.243.ZP.4.ZO.2021 oraz wyboru
oferty Wykonawcy, strony zawierają umowę o treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportu zwłok do chłodni i ich
przechowywania.
2. Usługa obejmuje:
1) odbiór zwłok pacjentów z oddziałów Szpitala Zamawiającego po upływie 2 godzin
od czasu zgonu wskazanego przez Zamawiającego w zgłoszeniu telefonicznym, nie
później, niż w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia,
2) przewożenie transportem Wykonawcy zwłok do chłodni, stanowiącej własność
Wykonawcy,
3) przechowywanie zwłok zmarłych pacjentów w chłodni nie dłużej niż 72 godziny,
chyba że:
a) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania
osoby zmarłej, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2020.1947 ze zm.);
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 przyczyny, za zgodą albo na
wniosek osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej.
3. Zamawiający nie ponosi kosztów przechowywania zwłok zmarłych pacjentów w
chłodni powyżej 72 godzin, jeżeli nie zachodzą przesłanki z punktu 3 lit. a – c.
4. Usługa realizowana będzie przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu, całodobowo.
5. Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania zwłok do odbioru przez Wykonawcę,
tzn. odłączenia wszelkiej aparatury oraz założenia opaski identyfikacyjnej na rękę,
zawierającej imię i nazwisko oraz PESEL zmarłego.
6. Na terenie szpitala i przyległym nie może być prowadzona reklama usług
pogrzebowych świadczonych przez Wykonawcę czy inne podmioty.
7. Wykonawca akceptuje i przyjmuje do stosowania opis przedmiotu zamówienia
określony w SWZO.
8. Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów oraz odpowiedzialnymi za
prawidłową realizację umowy są:
- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………
- ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….
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§2
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia, niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy oraz będzie postępował zgodnie z obowiązującym prawem.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach faktycznych lub prawnych, które mogą mieć wpływ na możliwość
prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia.
Transport zwłok powinien być przeprowadzony w sposób dyskretny z zachowaniem
godności należnej zmarłemu.
Wykonawca wyda nieodpłatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją,
zwłoki pacjentów osobie uprawnionej do pochówku w stanie zapewniającym
zachowanie godności należnej osobie zmarłej.
Zwłoki osoby zmarłej zostaną wydane osobom, które przedstawią kartę/akt zgonu.
Rodzina lub osoba uprawniona do pochówku ma swobodny wybór firmy świadczącej
usługi pogrzebowe, za które to czynności koszty ponosi rodzina lub osoba uprawniona
do pochówku.
Jeżeli nikt z osób bliskich dla zmarłego pacjenta nie zgłosi się po zwłoki w ciągu 72
godzin od chwili zgonu Wykonawca powiadamia o tym Zamawiającego w celu wydania
przez niego decyzji, co do dalszego postępowania ze zwłokami.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zmarłych, zawierającej
wszystkie dane ze zlecenia transportu zwłok oraz ewidencji czasu przechowywania
zwłok w chłodni (imię i nazwisko zmarłego, oddział zgłaszający zgon, data i godzina
zgłoszenia oraz odebrania zwłok zmarłego z oddziałów, data i godzina wydania zwłok
osobie upoważnionej do pochówku wraz z danymi personalnymi tej osoby).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poufności informacji dotyczących

Zamawiającego, w tym danych osobowych oraz informacji dotyczących leczenia
pacjentów, uzyskanych w związku z realizacją umowy i nie ujawniać tych informacji bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej umowy, a także
po jej wygaśnięciu.
9. Zamawiający ma prawo wglądu i kontroli wykonywanych usług oraz zapisów w
ewidencji, dotyczących zgonów pacjentów szpitala.
10. Wykonawca nie może żądać od rodziny zmarłego jakichkolwiek zobowiązań z jej
strony, w tym w szczególności zakupu asortymentów pogrzebowych i organizowania
pochówku.
11. Wybór przedsiębiorstwa pogrzebowego pozostaje do wyłącznej decyzji rodziny osoby
zmarłej.
12. Wykonawca świadczyć będzie usługi zgodnie z właściwymi przepisami prawa
polskiego, w szczególności z:
a) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz.
711),
b) ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.:
Dz.U.2021.790),
c) ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.:
Dz.U.2020.1947),
d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych;
e) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu
postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku
śmierci pacjenta (Dz. U. 2012 r., Nr 420 ze zm.),
f) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu
przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 405 ze zm.),
g) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2020 poz. 585 ze zm.)
h) rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
§3
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
ofertą z dnia …………………….., stanowiącą załącznik do umowy.
2. Rozliczenie usługi następować będzie miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę wg obowiązujących przepisów prawa i dostarczonej
Zamawiającemu do 10 dnia następnego miesiąca.
3. Do faktury Wykonawca dołączy kserokopie karty skierowania zwłok do chłodni.
4. Faktury płatne będą przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.

5. Wykonawca zapewnia niezmienność cen netto przez cały okres trwania umowy.
§4
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą mogły
naliczać kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 30 % wartości niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji zamówienia.
c) w wysokości 30 % wartości niezrealizowanej części zamówienia w przypadku
zerwania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2.Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w wysokości 5 % niezrealizowanej części
umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający.
§5
Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku uchybienia
przez Wykonawcę któremukolwiek z obowiązków określonych w niniejszej umowie.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od dnia …………. 2021 r. do
dnia ………………2024 r.
§8
Spory mogące wyniknąć ze stosunku umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu
lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, obejmujących:
- dane osobowe – chronione na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r – RODO i innych obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.
- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa
Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu
lub rozwiązaniu do zachowania w ścisłej tajemnicy treści umów zawartych przez

Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi, których kopie Wykonawca może być
zobowiązany przedłożyć do wglądu Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej
umowy.
3. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 zwane są dalej ,,informacjami poufnymi’’.
4. Informacje poufne mogą być udostępniane wyłącznie osobom dającym rękojmię
zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania umowy.
5. Ujawnianie informacji poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy
ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie umowy jest niedopuszczalne.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które wykonują przedmiot
zamówienia będą zachowywały w tajemnicy wszelkie dane osobowe oraz sposoby ich
zabezpieczenia poprzez podpisanie oświadczenia o poufności, będącego załącznikiem
do niniejszej umowy
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 12
Do umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część:
1.
2.
3.
4.

Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….
Szczegółowe Warunki Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami.
Oświadczenie o zachowaniu poufności
Druk ,,Karta skierowania zwłok do chłodni’’

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

