UWAGA!
Zamawiający zaznaczył zapisy odnoszące się do poszczególnych pakietów. W miejscu nie
oznaczonym przez Zamawiającego zapis odnosi się do obu pakietów.
.........................................

Załącznik nr 4

(pieczęć wykonawcy)

U m o w a - projekt
Zawarta w dniu ……………….. w Krotoszynie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej w Krotoszynie; KRS 000 000 2750; NIP 621-15-36-551, zwanym w dalszej treści umowy
“Zamawiającym “, w imieniu którego działają:

1. Dyrektor
2. Główny Księgowy -

lek Paweł Jakubek
mgr Michał Krzyżański

a
……………………………..
KRS: ………………….
NIP: …………………..
zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawca”, w imieniu którego działają :
1.

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

2. ............................................................................................................................................

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez zamawiającego oferty z
dnia …………… r. wraz z załącznikami, sporządzonej na podstawie SIWZ w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Świadczenie usługi w zakresie
odbioru, przechowywania, transportu i wydania osobom upoważnionym zwłok osób
zmarłych w SP ZOZ Krotoszyn” przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego
poniżej 14 tys. euro.

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Przechowywanie wraz z odbiorem zwłok osób zmarłych w oddziałach Szpitala
a)

b)

Powiatowego im. Marcelego Nenckiego, w Zakładzie Opieki Paliatywnej
i Zakładzie Opieki Leczniczej, wchodzących statutowo w skład SPZOZ w
Krotoszynie oraz transport do pomieszczenia chłodni Wykonawcy na terenie
miasta Krotoszyn (Pakiet nr 1) oraz,
odbiór i transport zwłok osób zmarłych z pomieszczenia chłodni na terenie
miasta Krotoszyna celem wykonania sekcji zwłok w zakładzie patomorfologii,
a następnie transport z zakładu patomorfologii do pomieszczeń chłodni (Pakiet
nr 2) .
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Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na
czas trwania ciąży. Za osobę uprawnioną do pochówku uważa się osoby i podmioty
wskazane w art.10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych(tekst jednolity Dz.U. Dz 2011 r.Nr 118, poz.687 z późn. zm). Usługa będzie
świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

2. W zakresie świadczonej usługi, o której mowa w pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest
również wykonać obowiązki Zamawiającego obejmujące postępowanie ze szczątkami
ciała ludzkiego odłączonymi w całości, do którego stosuje się odpowiednio przepisy
oraz postanowienia przyszłej umowy dotyczące postępowania ze zwłokami.

3. Odbiór zwłok

osób zmarłych odbywać się będzie z poszczególnych
oddziałów/zakładów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Krotoszynie usytuowanych przy:
- ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie
- ul. Bolewskiego 4- 8 w Krotoszynie
- ul. Bolewskiego 14 w Krotoszynie
- ul. Stęszewskiego 9- 10 w Koźminie Wlkp.
(dotyczy Pakietu nr 1)
oraz w przypadku transportu na sekcje z pomieszczenia chłodni (dotyczy Pakietu nr
2).

4. Informacja o odbiorze zwłok osób zmarłych będzie przekazana przez personel
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie na wskazany
numer telefonu Wykonawcy. Odbiór zwłok osób zmarłych musi nastąpić po 1
godzinie od powiadomienia przez personel oddziałów/ zakładów Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać co najmniej dwa numery telefonów czynne
całodobowo do zgłaszania transportu zwłok.
6. Dokumentem uprawniającym do odbioru zwłok jest „Karta skierowania zwłok do
chłodni”, opracowana przez SPZOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania podmiotu leczniczego
wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie
zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta.
7. Godzina transportu zwłok osoby zmarłej w celu wykonania sekcji będzie ustalana
każdorazowo z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. (dotyczy Pakietu nr 2).
8. Wykonawca będzie zobowiązany do podstawienia pod wskazane miejsce pojazdu
przeznaczonego do transportu zwłok wraz z obsługą, odebrania zwłok z pomieszczeń
pro morte w zamkniętej kapsule do przewozu zwłok i umieszczenie ich w
samochodzie, a następnie po zakończeniu przewozu do umieszczenia ich w chłodni
Wykonawcy, zapewniającej temperaturę przechowywania zwłok nie wyższą niż 10°C.
Użyte do wykonania usługi transportu pojazdy samochodowe muszą spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków
ludzkich (Dz.U. nr 249, poz. 1866).
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9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy i nie przekazywania ich innym
podmiotom, ani osobom, z wyjątkiem podmiotów i osób do tego uprawnionych.
10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać usługę przy zachowaniu wszelkich
wymogów określonych w przepisach szczegółowych, przez co należy rozumieć
między innymi zachowanie godności należnej zmarłemu i poszanowanie zwłok, a
także przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
11. Osoby uczestniczące w transporcie muszą być zaopatrzone w identyfikatory
zawierające następujące dane: stanowisko, nazwa firmy, imię i nazwisko.
12. Wykonawca zapewnia środki ochrony indywidualnej przewidziane przepisami w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, służące do postępowania ze zwłokami osób
zmarłych (m.in. rękawice ).
13. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom odpowiedni strój. Dodatkowo przy
wykonywaniu usługi wewnątrz obiektów szpitalnych pracownicy Wykonawcy muszą
być ubrani w zapięty fartuch w kolorze białym, na którym umieszczone mają być
identyfikatory zawierające następujące dane: stanowisko, nazwa firmy, imię i
nazwisko.
14. Zwłoki osoby zmarłej przechowywane są w chłodni maksymalnie przez 3 doby na
koszt SPZOZ w Krotoszynie. Po tym czasie Zamawiający nie jest zobowiązany do
pokrycia kosztów usługi.
15. Wykonawca obowiązany jest udostępnić pomieszczenie lub odpowiednie miejsce,
w którym osoby do tego upoważnione będą mogły przygotować zwłoki osób
zmarłych do pochówku. (dotyczy Pakietu nr 1).
16. W przypadku realizacji usługi w zakresie Pakietu nr 2 pracownicy Wykonawcy
świadczący usługę będą obowiązani do odbioru dokumentacji medycznej z
właściwego oddziału za potwierdzeniem odbioru i dostarczenia jej do zakładu
patomorfologii.
Po dokonanej sekcji zwłok pracownicy są obowiązani do odebrania dokumentacji
i dostarczenia jej z powrotem na oddział SPZOZ w Krotoszynie za potwierdzeniem
odbioru. Podczas dokonywania powyższych czynności pracowników Wykonawcy
obowiązuje bezwzględny zakaz naruszania i zapoznawania się z zawartością
dokumentacji medycznej oraz zakaz udostępniania jej osobom trzecim, do tego
nieupoważnionym. (dotyczy Pakietu nr 2).
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli warunków, w jakich realizowane jest
zamówienie.
18. O zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach w wykonaniu usługi Wykonawca
obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
19. Podane w Formularzu Cenowym ilości określone są szacunkowo.
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20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości usługi w granicach
do 30% w stosunku do wartości określonej w umowie. Obniżenie wartości
zamówienia powyżej 30% może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, przez które rozumie się zmianę rodzaju i zakresu zakontraktowanych
przez NFZ świadczeń zdrowotnych, obniżenie popytu na świadczenia zdrowotne,
zmianę metodologii diagnostyki leczenia lub reorganizację zakładu.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia ilościowego i wartościowego
między poszczególnymi pozycjami w ramach jednego pakietu oraz między
poszczególnymi pakietami, na które została podpisana umowa z danym Wykonawcą,
do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy.

§ 2
W przypadku awarii środków transportu lub urządzeń niezbędnych do wykonania usługi (np.
chłodni), Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie
i zapewni prawidłowe wykonanie usługi na swój koszt.

§ 3
Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem realizacji umowy podać wykaz
osób/pracowników, którzy będą świadczyć usługę, zawierający: imię, nazwisko,
nr dowodu osobistego, wzór podpisu, i aktualizować go na bieżąco w razie jakichkolwiek
zmian w trakcie realizacji umowy.

§ 4
1. Umowa została zawarta na czas od ……………. do ………………
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron .
3. Każda ze stron zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w
przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4. Umowa może zostać rozwiązana z jednomiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze
stron.

§ 5
1. Zamawiający w okresie trwania umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za
dostarczony przedmiot umowy cenę ustaloną w oparciu o Formularz Cenowy – załącznik
nr ……do umowy i wyliczone ceny jednostkowe w dniu zawarcia umowy, z
zastrzeżeniem punktu 2.
2. Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się :
- ustawową zmianę stawek podatku VAT.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego
zamówienia, jej zmiana następuje z mocy prawa.
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§ 6
1. Cena za usługę ustalona została w wysokości określonej w Formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr ……………….. do umowy.
2. Wartość przedmiotu umowy wynosi: …………………. zł netto + obowiązująca stawka
VAT ( …………………………………zł brutto w dniu podpisania umowy).
3. Termin płatności ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe
odsetki za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego
nie mogą stanowić podstawy do wstrzymania się od spełnienia świadczenia przez
Wykonawcę (o ile opóźnienie w zapłacie faktury nie przekroczy 45 dni ponad ustalony w
§ 4 ust. 3 termin płatności), ani do żądania zabezpieczenia zapłaty ceny, ani do
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
5. Zamawiający posiadający NIP 621-15-36-551 upoważnia Wykonawcę do wystawienia
faktury bez jego podpisu.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7
Wykonawca oświadcza, że posiada w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.
1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia z tytułu szkód osobowych i rzeczowych ,
które mogą zaistnieć w czasie i w związku z wykonywaniem umowy.
2. Suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia powinna uwzględniać ryzyko prowadzonej
działalności i rodzaj wykonywanych usług. Minimalna suma gwarancyjna umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zgodnej
z przedmiotem zamówienia wynosi co najmniej 100.000,00 zł za wszystkie zdarzenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu poświadczonego za
zgodność z oryginałem dowodu opłacenia składki za dany okres ubezpieczenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszania
jego zakresu oraz wysokości kwoty ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania
umowy. W razie
wypłaty odszkodowania , Wykonawca zobowiązany jest do
przywrócenia sumy gwarancyjnej do pierwotnej jej wysokości.
5. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający
dokona ubezpieczenia przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.
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§ 8
1. 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 od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Postanowienie § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 10
Wykonawca nie może bez wyrażenia pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dokonywać cesji wierzytelności
finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy. Podmiot, który utworzył zakład,
wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i
wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni.
Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej.

§ 11
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w wypadkach i wysokościach określonych w pkt 2 i 3 niniejszego
paragrafu.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w
wysokości 10 % wartości umownej przedmiotu umowy
w wysokości 0,1 % wartości umownej usługi nie wykonanej w terminie z winy
Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
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-

za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w
wysokości 10 % wartości umownej przedmiotu umowy.
4. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody,
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 12
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji przewidzianej
w § 4 umowy oraz w przypadkach wymienionych poniżej, za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
-

przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania przedmiotu umowy,
do wartości nie większej niż całkowita wartość umowy.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 13
1.

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. z 2011r. Nr
112, poz.654 z późn. zm.).
b)
Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.
U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z poźn. 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 ( Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570)
h)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu
chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga
szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby ( Dz. U.
z 2011 r. Nr 152 poz. 1742 .).

2.

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy,
będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przed Sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
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§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze stron.

Załączniki:
1. Formularz cenowy – pakiet nr ………..

Wykonawca:

Zamawiający:
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