
                                                                                                                                       Załącznik Nr 2 

 

Wzór umowy! 

                                                UMOWA NR -ADLA-    /17 
zawarta  w  dniu…………… 2017 r. w Poznaniu 

pomiędzy: 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, 
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań  zajerestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 
Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 
0000003220 
NIP 778-11-28-565    REGON 630863147 

W imieniu którego działają: .................................................................................................. 

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

firmą ........................................................................................................................................ 

z siedzibą w ………………………. przy ulicy…………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy .................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS …….........., 

NIP ........................................REGON ............................................. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

którego reprezentuje:............................................................................................................................................... 

lub ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej ) 

Imię i nazwisko ............................................................ , działającym pod firmą ..................................... z siedzibą 
w ................................. przy ulicy .......................................,wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej pod numerem ......................................, 

NIP..................  REGON ...................... 

Zwanym w treści umowy ‘Wykonawcą” 

o następującej treści: 

Umowa zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego  na podstawie Regulaminu 
wewnętrznego Zespołu  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest : 

1) Transport – przeniesienie zwłok z oddziałów szpitala św. Józefa ( dziecięcego) przy ul. Krysiewicza 7/8 do 

chłodni znajdującej się  w Prosektorium  na  terenie szpitala. 

2) Transport zwłok z oddziałów szpitala św. Józefa  (dziecięcego) przy ul. Nowowiejskiego 56/58 do chłodni 

 znajdującej się w Prosektorium  przy ul. Krysiewicza 7/8 

3) Transport zwłok z oddziałów  szpitala św. Rodziny (ginekologiczno-położniczy i urologiczny)  przy ul.   

              Jarachowskiego 18 do chłodni znajdującej  się w Prosektorium  przy ul. Krysiewicza 7/8 

4) W przypadku awarii chłodni i na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego: 

a) transport zwłok ze szpitali przy ul. Krysiewicza 7/8, ul. Nowowiejskiego 56/58, Jarachowskiego 18 do 

chłodni miejskiej  znajdującej się na cmentarzu .................................. 

b) przechowanie zwłok w chłodni miejskiej, 

c) transport zwłok z chłodni miejskiej do Prosektorium przy ul. Krysiewicza w celu wykonania badania 

anatomopatologicznego. 

d) w przypadku przechowywania zwłok w chłodni miejskiej rodzinie zmarłego lub innym osobom 



upoważnionym do odbioru zwłok przysługuje swobodny wybór zakładu pogrzebowego, z którego 

usług będą chcieli skorzystać.                                 

Wzór deklaracji o wyborze zakładu pogrzebowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

5) Spopielenie szczątków ludzkich (części ciała ludzkiego odłączone od całości) i zwłok dzieci martwo 

urodzonych (zgon płodu), w przypadku nie odebrania przez osoby uprawnione do ich pochowania. 

 

§ 2. 

1) Transport zwłok, o których mowa w § 1 ust. 1,2,3,4 umowy  będzie odbywał się wyłącznie środkami 

przewozowymi przeznaczonymi do tego celu (karawany, wózki, nosze, kapsuły przeznaczone do tego celu) 

stanowiącymi własność Wykonawcy. 

2) Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzi  i przekaże Wykonawcy kartę skierowania 

zwłok do chłodni oraz zaopatrzy zwłoki osoby zmarłej w identyfikator zawierający dane osobowe (imię i 

nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku nr PESEL – serię i numer dokumentu stwierdzającego 

tożsamość, datę i godz. zgonu). 

3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru zwłok, o których mowa w § 1 ust. 1,2,3,4 umowy nie 

wcześniej niż dwie godziny po uzyskaniu od Zamawiającego telefonicznego zawiadomienia i nie później niż 

trzy godziny od telefonicznego powiadomienia ze strony Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać odbioru i spopielenia szczątków ludzkich i zwłok dzieci martwo 

urodzonych (zgon płodu), o których mowa w § 1 ust. 5 umowy na podstawie pisemnego zlecenia 

wystawionego przez Zamawiającego. 

§ 3 

1) Wykonawca zapewnia ciągłą gotowość do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług o których mowa w § 

1 ust. 1,2,3,4  umowy – 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. 

2) Wykonawca wskazuje numer telefonu, pod który Zamawiający zgłasza potrzebę wykonania 

usługi: .............................................................. 

3) W razie zmiany numeru telefonu, wskazanego w § 3 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się    

   powiadomić o zmianach Zamawiającego. 

§ 4 

1) Z tytułu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości: 

a) transport – przeniesienie zwłok jednej osoby z oddziałów szpitala przy ul. Krysiewicza 7/8 do chłodni 

znajdującej się na terenie szpitala – .......................zł netto + obowiązujący zgodnie z prawem  podatek 

VAT co daje wartość brutto ............................................... zł 

b) transport zwłok jednej osoby z oddziałów szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego 56/58 do chłodni 

znajdującej się w szpitalu dziecięcym przy ul. Krysiewicza 7/8 –  ................... netto + obowiązujący 

zgodnie z prawem  podatek VAT co daje wartość brutto .................................... 

c) transport zwłok z oddziału noworodkowego  szpitala przy ul. Jarachowskiego 18 do chłodni znajdującej 

się w szpitalu dziecięcym przy ul. Krysiewicza 7/8 – .......................... + obowiązujący zgodnie z prawem  

podatek VAT co daje wartość .......................................... 

d) transport zwłok ze szpitali przy ul.Krysiewicza 7/8, ul. Nowowiejskiego 56/58, Jarachowskiego 18 do 



chłodni Wykonawcy – ................................netto + obowiązujący zgodnie z prawem  podatek VAT co daje 

wartość brutto ................................ 

e) transport zwłok z chłodni Wykonawcy do Prosektorium przy ul.Krysiewicza –................... zł netto + 

obowiązujący zgodnie z prawem  podatek VAT co daje wartość brutto .............................. zł 

f) przechowanie zwłok 1 osoby w chłodni – ....................... netto + obowiązujący zgodnie z prawem  podatek 

VAT co daje wartość brutto ............................ za 1 dobę. 

g) Wykonawca zobowiązuje się, że kosztami usług świadczonych na rzecz Zamawiającego  na podstawie 

niniejszej umowy nie będzie obciążał rodzin zmarłych, 

h) spopielenie szczątków ludzkich (części ciała ludzkiego odłączone od całości) i zwłok dzieci martwo 

urodzonych (zgon płodu), w przypadku nie odebrania przez  osoby uprawnione do ich pochowania 

netto ......................... + obowiązujący podatek VAT co daje wartość brutto ........................ zł w tym 

kremacja bez udziału rodziny, pochowanie w grobie zbiorowym, przewóz szczątków ludzkich, trumna 

kreamcyjna. 

i) Maksymalna wartość umowy w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć wartości 

netto ......................../brutto .............................. (słownie:...........................................zł) 

2) Cena podana w ofercie nie może ulec zmianie w okresie 12 – tu miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu umowy, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany podatku VAT cena 

netto nie ulegnie zmianie, zostanie do niej doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

3) Po tym okresie cena usługi nie może wzrosnąć o więcej niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanych przez Dziennik Urzędowy-GUS lub Biuletyn Statystyczny GUS za ostatni kwartał. 

§ 5 

1) W sytuacji, gdy odebrane przez Wykonawcę zwłoki należą do osoby samotnej Zamawiający zobowiązuje 

się do niezwłocznego powiadomienia Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu właściwym dla miejsca 

zamieszkania zmarłego o konieczności dokonania pochówku, oraz zaznaczenia tej okoliczności w 

protokole przekazania zwłok. 

2) W sytuacji, gdy odebrane przez Wykonawcę zwłoki należą do osoby, która posiadałą rodzinę, Zamawiający 

zobowiązuje się do powiadomienia rodziny o  miejscu przechowywania zwłok. 

3) W przypadku gdy rodzina nie odbierze zwłok w terminie 5 dni od dnia przekazania ich Wykonawcy przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu 

właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego o konieczności dokonania pochówku. 

4) Wykonawca zobowiązuje się wydać zwłoki, zgodnie z wolą rodziny lub innej osoby upoważnionej, 

zakładowi pogrzebowemu wskazanemu w Deklaracji rodziny o wyborze zakładu pogrzebowego. 

 

§ 6 

1) W razie nie wykonania przez Wykonawcę usług, o których mowa w § 1 niniejszej umowy w czasie 

określonym w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej                   w 

wysokości dwukrotnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 pkt a, b , c ,d, e. 

2) Kary umowne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne będa w terminie 14 dni od daty 

wezwania Wykonawcy do zapłaty. 

§ 7 



1) Należność z tytułu świadczenia usług będacych przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje 

sie do zapłaty na rzecz Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze. 

2) Podstawą do zapłaty będą załączone do faktury kserokopie podpisanego przez obie strony umowy 

załącznika nr 2 "Protokół przekazania zwłok" 

3) Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie koszty związane ze świadczeniem przez Wykonawcę usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności koszty korzystania ze środków transportu 

używanych przez Wykonawcę do świadczenia tych usług, w tym koszty paliwa, innych materiałów 

eksploatacyjnych, napraw i konserwacji obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

 

§ 8 

1) Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony 48 miesięcy tj. od dnia 16.02.2017 do dnia 15.02.2021 

roku. 

2) Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3) Zamawiajacy zastrzega, że realizacja usługi objetej niniejszą umową w okresie od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018r.  i w następnych latach będzie uzależniona od posiadanych przez Zamawiajacego środków 

finansowych w zatwierdzonym planie finansowym na 2018 r. i lata 2019-2021. W przypadku braku 

posiadania środków w planie finansowym na rok 2018 r. i lata 2019-2021, Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty ich każdorazowego zatwierdzenia. 

4) W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie 

za zrealizowane usługi. 

§ 9 

1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3) Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy , Strony poddają rostrzygnięciu Sądowi 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

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

 Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do umowy 

 



 

 

 

Deklaracja rodziny o wyborze zakładu pogrzebowego 

 

 

 

Dotyczy : ...................................................................................................................................... 

                                                (imię i nazwisko osoby zmarłej) 

 

 

 

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

      (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa członka rodziny, osoby uprawnionej) 

 

 

Oświadczam, że  upoważniam firmę pogrzebową ......................................................................... 

 

 

do odbioru zwłok z kostnicy ........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

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

                  (czytelny podpis, data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do umowy 



 

 

 

Protokół przekazania zwłok 

 
 
W dniu  ...........................................................  o godzinie ..................................................... 
 
z chłodni w Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 
 
przekazano w stanie nienaruszonym zwłoki pacjenta : 
 
Imię i nazwisko zmarłego .......................................................................................................... 
 
PESEL ........................................................................................................................................ 
 
W celu przewiezienia do miejsca przechowania zwłok:  Zakład Kremacji 61-021 Poznań, ul.Wrzesińska 
(wjazd od ulicy Warszawskiej) 
 
 
 
..........................                                                                                    ...................................... 
 
  Przekazujący                                                                                             Odbierający 
 
 
 
 
 

Protokół przekazania zwłok 

 
 
 
W dniu  ...........................................................  o godzinie ..................................................... 
 
z chłodni w Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Krysiewicza 7/8 
 
przekazano w stanie nienaruszonym zwłoki pacjenta : 
 
Imię i nazwisko zmarłego .......................................................................................................... 
 
PESEL ........................................................................................................................................ 
 
W celu przewiezienia do miejsca przechowania zwłok:  Zakład Kremacji 61-021 Poznań, ul.Wrzesińska 
(wjazd od ulicy Warszawskiej) 
 
 
 
 
..........................                                                                                    ...................................... 
 
  Przekazujący                                                                                             Odbierający 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 


