Umowa o świadczenie usług
zawarta dnia …………... w Starogardzie Gdańskim,
pomiędzy:
Kociewskim Centrum Zdrowia Spółką z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, adres:
83-200 Starogard Gdański, ul. dra J. Balewskiego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347804,
NIP 592-222-26-74, o kapitale zakładowym 9.734.000,00 zł,
reprezentowaną przez Adama Magiełkę – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi transportu
zwłok osób zmarłych w szpitalu bezpośrednio z pomieszczeń oddziałów szpitalnych
znajdujących się w budynku głównym szpitala do chłodni w budynku prosektorium szpitala
(„przedmiot umowy”).
§2
1. Wykonawca zapewnia gotowość do wykonania przedmiotu umowy przez całą dobę, we
wszystkie dni w roku, włączając w to dni ustawowo wolne od pracy, na każdorazowe
telefoniczne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek stawić się w oddziale szpitalnym w celu przystąpienia do
realizacji usługi w ciągu 3 godzin od chwili odebrania wezwania, przy czym nie wcześniej
niż po upływie 2 godzin.
3. Wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę odbywa się pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiającego, który odnotowuje w szczególności datę i godzinę
przyjęcia zwłok osoby zmarłej do chłodni.
§3
1. Przewożenie zwłok przez Wykonawcę odbywa się specjalnie do tego celu przeznaczonym
środkiem transportu (pomiędzy budynkami – karawanem), który zapewnia Wykonawca.
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywa się z pełnym poszanowaniem godności należnej
osobie zmarłej. Personel Wykonawcy w trakcie poruszania się po budynku głównym
szpitala powinien nosić odzież w postaci białego fartucha.
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3. Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do prosektorium nie wcześniej niż po upływie dwóch
godzin od momentu zgonu.
4. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca nie ma prawa przetwarzania danych
osobowych osoby zmarłej, a także osób uprawnionych do pochówku.
5. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę obowiązuje całkowity i
bezwzględny zakaz kierowania w stosunku do osób uprawnionych do pochówku, w
jakiejkolwiek formie, reklamy działalności polegającej na świadczeniu usług
pogrzebowych.

§4
1. Za świadczone usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w formie
ryczałtu w wysokości netto …….. (słownie: …………….), które podwyższa się o należny
podatek od towarów i usług, tj. brutto …………… (słownie: ……………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie z dołu, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.
3. Zapłata następować będzie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują
całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania cesji i potrąceń bez pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Zamawiającego.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.11.2019 r. do 31.10.2022 r.
2. Strony ustalają, że wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić:
1) wskutek pisemnego oświadczenia złożonego przez którąkolwiek ze stron, z
zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego,
2) w wyniku pisemnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego, ze skutkiem
natychmiastowym, w razie naruszenia przez Wykonawcę ciążącego na nim obowiązku.
§7
1. W sprawach nieunormowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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3. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§8
1. Przedstawicielami Zamawiającego są:
1) personel prosektorium szpitala – nr tel. 58 77 49 586, który zapewnia dostęp do chłodni
w godz. 7:00 – 14.35,
2) pracownicy ochrony – nr tel. 531 109 234, którzy zapewniają dostęp do chłodni w godz.
14:35 – 7:00 i nadzór nad transportem zwłok,
3) pielęgniarki poszczególnych oddziałów szpitalnych Zamawiającego, które wzywają
Wykonawcę do realizacji usługi.
2. Przedstawicielami Wykonawcy są: pracownicy ……………………………………………
3. Za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy odpowiadają:
1) ze strony Zamawiającego – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu – nr tel. 58 77 49 428,
2) ze strony Wykonawcy – ……………………………..
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