
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

Umowa nr ……… (wzór) 

 

Zawarta w dniu ………….. r. w Raciborzu pomiędzy:  

 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - Szpitalem Rejonowym im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej/, adres:  

ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

nr KRS 0000045513, NIP: 6391703765, REGON: 276225587 reprezentowanym przez:   

Dyrektora – Ryszarda Rudnika 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a  

……………………………………,  

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………..…………... ,  

2. . ………………………………………... , 

 zwanym dalej „Wykonawcą”  

o następującej treści:  

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego usługi 

polegające na odbiorze oraz przechowywaniu zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu do pomieszczeń prosektorium mieszczących się w Szpitalu na zasadach 

określonych w umowie.  

 

§2 

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

1) Gotowość w godzinach od 6.00 do 22.00 pod telefonem (nr …………..) do odbioru i przewozu 

zwłok zmarłych pacjentów z oddziałów szpitalnych Szpitala im. dr Józefa Rostka w Raciborzu 

do pomieszczeń wymienionych §1,  

2) odbiór zwłok ze szpitala, każdego dnia tygodnia, w nieprzekraczalnym czasie do 3 godzin od 

telefonicznego zgłoszenia przez personel szpitala i ich przewóz do prosektorium 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. 

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

chłodni oraz procedury postępowania w tym zakresie obowiązującej w Szpitalu.  

 

§3 

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

sanitarno-epidemiologicznymi, w tym regulacjami wynikającymi z wewnętrznie obowiązujących 

w Szpitalu procedur i przy odpowiednim zabezpieczeniu zwłok, przy zachowaniu 

podwyższonych rygorów staranności wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej 

przez Wykonawcę działalności.  

2. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do statutu, regulaminu porządkowego 

Zamawiającego oraz wszelkich regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego w 

razie gdy wymaga tego przedmiot zamówienia, jak również Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonywania poleceń Zamawiającego (wydawanych przez osoby uprawnione wskazane przez 

Zamawiającego). 

3. Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji umowy we własnym zakresie i na własny koszt 

zabezpieczy i sfinansuje sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną do procedur zabiegowych i 

inne wymagane do realizacji umowy wyposażenie.  
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4. Wykonawca oświadcza, że: 

a. posiada aktualne wszystkie badania profilaktyczne, kursy i szkolenia wymagane na danym 

stanowisku (do udzielania świadczeń w danym zakresie), które ma obowiązek aktualizować 

w okresie obowiązywania umowy oraz dokumentować powyższe Zamawiającemu, 

b. znane mu są warunki bezpiecznego i higienicznego wykonywania zadań na rzecz 

Zamawiającego oraz, że po jego stronie nie występują przeciwwskazania zdrowotne do 

wykonywania wyżej wymienionych zadań, 

c. posiada niezbędne wykształcenie/doświadczenie i kwalifikacje wymagane dla realizacji 

przedmiotu umowy, 

d. posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej odpowiedzialność 

z tytułu wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jej kontynuacji przez cały 

okres jej trwania. 

5. Odbiór 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. 

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

identyfikacyjna, zawierająca dane osobowe zmarłego. 

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

8. Odbiór zwłok zmarłego z oddziału Szpitala Wykonawca potwierdza na karcie przekazania. 

Oryginał otrzymuje Wykonawca, zaś duplikat pozostaje w historii choroby zmarłego pacjenta. 

9. Do przewozu zwłok z oddziału Szpitala Wykonawca użyje wózka transportowego, a następnie 

przewiezie do chłodni stosownym środkiem transportu i przy odpowiednim zabezpieczeniu 

zwłok na okres transportu. 

10. Wykonawca ma obowiązek przechowywać zwłoki osób zmarłych w Szpitalu im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu, nie dłużej niż 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć 

pacjenta. 

11. 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. 

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

zakaźnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w tym zakresie. 

13. Zamawiający nie ponosi kosztów przechowywania zwłok osób zmarłych w Szpitalu im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu w chłodni powyżej 72 godzin. 

14. Zwłoki osoby zmarłej w Szpitalu im. dr Józefa Rostka w Raciborzu są przygotowywane przez 

Zamawiającego do wydania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z procedurą 

obowiązującą w Szpitalu, która to procedura zostanie udostępniona Wykonawcy. 

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

przygotowania zwłok zmarłego do pochowania. 

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

ustalonych przez Wykonawcę nieodpłatnie. 

17. Zamawiający zastrzega, że wykonanie jakichkolwiek czynności i zabiegów przy zwłokach 

pacjentów Szpitala im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, może być dokonywane przez Wykonawcę 

wyłącznie po uzyskaniu w formie dokumentowej zgody rodziny osoby zmarłej lub podmiotów 

uprawnionych. 

18. Osoba uprawniona do pochówku ma swobodny wybór podmiotu świadczącego usługi 

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

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

obowiązującą w tym zakresie dokumentacją - karta/akt zgonu. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru przechowywanych i wydawanych zwłok. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli udzielającego zamówienie w zakresie 

objętym umową przez Zamawiającego, względnie wskazany przez niego podmiot, a także przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji podlegających ochronie 

uzyskanych od Zamawiającego lub/i pacjentów Zamawiającego w czasie wykonywania umowy, 

a w szczególności danych osobowych. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę tego 

obowiązku, Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a 

także dochodzić roszczeń na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego. 

 

§ 4 

1.  Udzielający zamówienie zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, a to za okres 

miesięczne, przyjmuje stawkę: 

Ryczałt ………. ……. zł brutto za okres jednego miesiąca. 

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 14 dni od daty otrzymania faktury. 

Wykonawca oświadcza, iż bank, który prowadzi rachunek Wykonawcy, na który przekazywane 

będą wpłaty z tytułu wykonanej usługi, prowadzi działalność operacyjną w Polsce. Zmiana 

rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym 

Zamawiający nie będzie miał możliwości odmowy podpisania stosownego aneksu. Wykonawca 

oświadcza, że wskazany przez niego w Umowie numer rachunku bankowego jest zawarty w 

wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz.U.2022.931 t.j. ze zm.), dalej ustawa o VAT. W przypadku, gdy rachunek bankowy 

Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w 

art. 96b ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym 

wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres 

wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. 

Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym 

podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów, a w 

przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich 

Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami 

finansowymi z tego tytułu. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu 

wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu ewentualnej utraty przez 

Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. 

warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub 

art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o 

której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz z tytułu 

braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia 

kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 

15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość 

rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających 

doliczeniu do ceny. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie 

wykonanych usług.  

5. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego  

 

§5 

1. W przypadku niewykonania świadczeń wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do 

okresu nieobecności. 
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2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

 

a. za brak realizacji w terminie przedmiotu Umowy, w szczególności z tytułu każdorazowego 

opóźnienia w wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy, za każdy dzień zwłoki (a w 

przypadku usług, których okres realizacji ustalony został odpowiednio w godzinach, kara 

umowna będzie naliczana odpowiednio za zwłokę osobno za każdą godzinę); w szczególności 

kara będzie naliczana: 

- w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy w 

wysokości do 1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy za miesiąc, w którym zaistniała przesłanka 

do naliczenia kary umownej (przy czym nie mniej niż 100 zł), za każde naruszenie osobno; 

- z tytułu każdorazowego obniżenia jakości realizowanych usług, w stosunku do parametrów 

jakości obowiązujących na podstawie przepisów prawa (standardów) lub gwarantowanych w 

umowie; w wysokości do 1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy za miesiąc, w którym zaistniała 

przesłanka do naliczenia kary umownej (przy czym nie mniej niż 100 zł), za każde naruszenie 

osobno; 

b. w wysokości do 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy za miesiąc, w którym zaistniała 

przesłanka do naliczenia kary umownej (przy czym nie mniej niż 1.000 zł), za każde naruszenie 

osobno w przypadku: 

- niedopełnienia formalnych obowiązków wynikających z postanowień umowy, w 

szczególności: niedostarczenia w terminie polisy ubezpieczeniowej, dokumentów z badań 

okresowych, świadectw z wymaganych umową, względnie warunkami konkursu, bądź 

powszechnie obowiązującymi regulacjami prawnymi szkoleń, itp.; 

- nieprzestrzegania zasad i organizacji udzielania świadczeń; uzasadnionych zastrzeżeń 

merytorycznych i formalnych dotyczących udzielanych świadczeń, poprawności i rzetelności, 

prowadzonej dokumentacji; 

- uzasadnionych skarg komórek organizacyjnych lub/i pacjentów na jakość świadczonych przez 

Wykonawcę usług. 

3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w umowie, nie pokrywają szkody, bądź w 

przypadku wystąpienia szkody z przyczyn niewymienionych w umowie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary 

administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej, itp., ze względu na niewykonanie bądź nienależyte 

wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej kary. 

5. O naliczeniu kary umownej i jej wysokości decyduje Dyrektor Zamawiającego. Kara umowna 

będzie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim poinformowaniu go na piśmie o 

naliczeniu kary. Jeżeli wartość kary przekracza przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie, 

zobowiązany jest on jest do uiszczenia kary w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia 

o naliczeniu kary, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 

 

§6 

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

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w razie rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do zaniechania naruszeń.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić w całości bądź części od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, niezależnie od możliwości rozwiązania umowy w 
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trybie określonym w umowie. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

  

§7 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz dochowania przepisów powszechnie 

obowiązujących, a w szczególności art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. ze zm.) przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 

osoby trzecie, pod rygorem nieważności.  

 

§8 

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

aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach spornych właściwy będzie sąd siedziby Zamawiającego. 

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

Cywilnego oraz przepisy:  

a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022.633t.j.);                     

b) Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020.1947 t.j.);  

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 2021.1910 t.j.); 

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. poz. 420); 

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

u ludzi. (Dz. U.2021.2069 t.j.); 

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 

 

 


