
   Załącznik nr 5 do SIWZ 

Projekt umowy

zawarta w dniu .................... 2015 r. w Krakowie pomiędzy
Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913 Kraków,  wpisanym do Rejestru  Stowarzyszeń,  innych  organizacji
społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS:  0000035552,  NIP:678-26-80-028,  REGON:000630161,
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa: 
dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala
a
.....................................................................................................................................................................................
wpisaną do Rejestru/ewidencji .......................................................................................................... prowadzonego
przez ..................................................................................
pod numerem ........................................., NIP:......................................., REGON:...................................................
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , w imieniu i na rzecz którego działa/ją:
...................................................................
...................................................................

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na  „Świadczenie usług odbierania,
transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego
SP ZOZ w Krakowie” (ZP 12/2015) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907
ze zm.).

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest  całodobowe  świadczenie  usług  odbioru,  transportu  i  przechowywania  zwłok

pacjentów zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
2. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w ust. 1, zgodnie z obowiązującymi  wymaganiami

prawnymi w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, to jest zgodnie z : 
 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. z 2012, poz. 420); 

 rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  3  sierpnia  1961  r.  w  sprawie
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961, Nr 39, poz. 202); 

 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami 
i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2012, Nr 153, poz. 1783);

 ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, r. Nr 1182 z późn.
zm.);

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015, poz. 305);

 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń 
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007, Nr 249, poz. 1866);

 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób, w przypadku
których stwierdzenie zgonu wymaga szczegółowego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te
choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)  

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  szczególnych  środków  ostrożności  oraz  przestrzegania
wymogów epidemiologicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zmianami) w razie zgonu na chorobę zakaźną, mogącą przenosić się w wyniku
kontaktu ze zwłokami.

4. W przypadku zgonu osoby w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, Wykonawca będzie stosował
przepisy  w  sprawie  sposobu  postępowania  ze  zwłokami  osób  zmarłych,  w  czasie  odbywania  kary
pozbawienia wolności.

§ 2
1. W ramach  realizacji  niniejszej  umowy Wykonawca  zobowiązuje  się  w  szczególności  do  wykonywania

usług:

1



- transportu  zwłok  osób  zmarłych  w  oddziałach  Szpitala  Szpitalu  Specjalistycznego  im.  Stefana
Żeromskiego  SP  ZOZ  w  Krakowie  do  chłodni  wyznaczonymi  ciągami  komunikacyjnymi  na  terenie
Szpitala, 

- przechowywania zwłok w chłodni mieszczącej się w Pawilonie H Szpitala,
- transportu zwłok  z  chłodni  do  sali  wydawania/identyfikacji  zwłok  windą  dostosowaną  do  transportu

zwłok, 
- transportu zwłok z chłodni (piwnica budynku H) do sali sekcyjnej (parter budynku H) oraz odbiór zwłok i

ich przewiezienie do chłodni niezwłocznie po wykonaniu sekcji;
- wydawanie zwłok osobom uprawnionym do ich pochówku
zgodnie z ofertą przetargową z dnia ............................... r.

2. Dostęp do Pawilonu H z oddziałów Szpitala zapewniony jest zarówno drogą wewnętrzną tj. podziemnymi
korytarzami jak i drogą zewnętrzną

3. W celu umożliwienia wykonywania postanowień niniejszej umowy Zamawiający odda w najem Wykonawcy
pomieszczenia usytuowane w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 
os. Na Skarpie 66, o łącznej powierzchni użytkowej 143,50 m2 usytuowane w Pawilonie H, na podstawie
odrębnej umowy najmu.

4. Dla  zapewnienia  ciągłości  transportu  zwłok  Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  chłodnię
rezerwową, która mieści się na ul. ....................................

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających transport zwłok do chłodni znajdującej się w
Pawilonie H Szpitala, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest przewieźć zwłoki do
chłodni rezerwowej na swój koszt i ryzyko. 

§ 3
1.   Usługi transportu zwłok odbywać się będą z oddziałów Szpitala do chłodni, nie wcześniej niż po upływie

dwóch  godzin  od  czasu  zgonu,  wskazanego  w  dokumentacji  medycznej,  na  podstawie  telefonicznego
zgłoszenia upoważnionego pracownika Zamawiającego, który podaje datę i godzinę zgonu pacjenta.

2.   Po upływie terminu określonego w ust. 1 Wykonawca w ciągu godziny zobowiązany jest do przewiezienia
zwłok osoby zmarłej do chłodni.

3.   Wykonawca dostarczy na swój koszt do oddziałów Szpitala jednorazowe okrycia wierzchnie zwłok osób
zmarłych (jednorazowe prześcieradła), zgodnie ze zgłaszanym z oddziału zapotrzebowaniem.

4.   Wykonawca  odbiera z oddziału zwłoki osoby zmarłej, zaopatrzone w opaskę identyfikacyjną, zawierającą
dane osobowe zmarłego, w dostarczonym przez Wykonawcę jednorazowym okryciu (prześcieradło).

5.   Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego okazania w oddziale stosownego upoważnienia osobistego
(identyfikatora) przy odbiorze zwłok zawierającego dane: nazwa firmy, stanowisko, nazwisko i imię.

6. Zwłoki zmarłego przekazywane są do chłodni na podstawie karty skierowania zwłok do chłodni - załącznik
nr 1 do umowy. Oryginał skierowania otrzymuje Wykonawca, zaś duplikat pozostaje w historii choroby
zmarłego pacjenta.

7. Do transportu  zwłok Wykonawca zapewni specjalnie do tego przeznaczony środek transportu – szczelnie
zamknięty tzw. kapsułę, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

§ 4
1. Wykonawca  zobowiązany jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu wykazu  pracowników uprawnionych  do

odbioru, transportu zwłok oraz wydania zwłok osobom uprawnionym, jak również aktualizacji wykazu w
sytuacji zmiany pracownika. Wykaz pracowników stanowił będzie załącznik nr 3 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania takiego stanu zatrudnienia, który umożliwi pozostawanie w
stałej gotowości i zapewnienie ciągłości wykonywanych usług, objętych niniejszą umową.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dwóch pracowników do każdorazowego odbioru zwłok z oddziałów
Szpitala,  którzy zobowiązani  są  potwierdzić  odbiór  zwłok poprzez  złożenie  własnoręcznego  podpisu na
karcie skierowania zwłok do chłodni.

4. Brak podpisu  na karcie skierowania zwłok do chłodni któregokolwiek z pracowników, o których mowa w
ust. 3 zgłaszany będzie Zamawiającemu przez pracownika Szpitala wydającego zwłoki.

§ 5
1. Wykonawca  w  celu  świadczenia  usług  zapewni  niezbędne  wyposażenie:  samochód  przeznaczony  do

przewozu zwłok i  szczątków ludzkich,  min.  dwa wózki  do przewożenia  zwłok (tzw.  kapsuły),  min.  10
wózków do przewożenia i przechowywania zwłok, stół do mycia zwłok,  sprzęt do utrzymania czystości,
odzież  ochronną oraz  niezbędne wyposażenie  w środki  myjące  i  dezynfekujące,  worki  do  gromadzenia
odpadów medycznych oraz inny niezbędny sprzęt (zmywalne wózki, krzesła, stół itp.), telefon komórkowy,
agregat chłodniczy do chłodni 6-cio stanowiskowej.

2. Niezależnie  od  postanowień  ust.  1  Wykonawca  będzie  korzystał  z  wyposażenia  Zamawiającego,
przeznaczonego do wykonywania niniejszej umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy najmu.
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3. Za korzystanie z wyposażenia, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty
w wysokości 500 zł netto miesięcznie, na zasadach określonych w umowie najmu.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania  wyposażenia  koniecznego do wykonywania  zamówienia
przez  cały okres  obowiązywania  umowy,  a  po zakończeniu realizacji  umowy Wykonawca zobowiązany
będzie zwróci Zamawiającemu wyposażenie, o którym mowa w ust. 2, w stanie niepogorszonym.

5. Do części administracyjnej wyposażenie biurowe Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
 całodobowej gotowości do realizacji zamówienia,
 przestrzegania tajemnicy służbowej,
 ochrony danych osobowych pacjentów,
 godnego zachowania i postępowania ze zwłokami,
 wykonywania zamówienia w stosownej odzieży ochronnej,
 przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Zamawiającego,
 poddania się wewnętrznym i zewnętrznym procedurom kontrolnym obowiązujących u Zamawiającego,

wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz z umów  przez niego zawartych,
 stosowania przyjętych norm jakości Zamawiającego oraz umożliwienia przeprowadzania audytów 

jakości w zakresie przedmiotu umowy,
 prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej obowiązującej w 

podmiotach leczniczych, w zakresie zadań wynikających z treści niniejszej umowy oraz rejestru 
przechowywanych i wydawanych zwłok.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową za nieodpowiednią jakość świadczonych 
usług stwierdzoną w czasie kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.

§ 7
Zwłoki przechowywane są w chłodni nie dłużej niż przez 72 godziny,  licząc od godziny,  w której nastąpiła
śmierć pacjenta, chyba, że:
a) zwłoki nie mogą być wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania ciała osoby

zmarłej, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.
Nr 11, poz. 62 z późn. 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 ważne przyczyny, za zgodą lub na wniosek osoby lub
instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

§ 8
1.  Wykonawca  umożliwia  identyfikację  zwłok  rodzinie/osobom  uprawnionym  zmarłego  pacjenta  w  sali

identyfikacji zwłok,  będącą również salą wydawania zwłok, mieszczącą się w pomieszczeniach Pawilonu H.
2. Wykonawca wydaje  zwłoki  osobie/  instytucji  uprawnionej  do odbioru ciała  zmarłego  w sali  wydawania

(identyfikacji)  zwłok,  w  obecności  uprawnionego  pracownika  Szpitala.  Identyfikacja  zwłok  winna  być
udokumentowana w świadectwie identyfikacyjnym – załącznik  nr 2 do umowy.

3. Wykonawca przed wydaniem zwłok zobowiązuje się do przygotowania  ich poprzez umycie i  okrycie,  z
zachowaniem godności należnej osobie zmarłej. 

§ 9
1. Wykonawca zapewnia dostęp osób bliskich do zmarłego pacjenta celem identyfikacji i wydania zwłok od

poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00, 
2. Wykonawca  przekazuje  zwłoki osoby  zmarłej  osobie  lub  uprawnionej  instytucji,  posiadającej  kartę/akt

zgonu.
3. W przypadku  braku  odbioru  zwłok  przez  osoby /instytucje  uprawnione  do  odbioru  ciała  zmarłego,  po

upływie 72 godzin  od chwili zgonu Wykonawca powiadamia o tym Zamawiającego, w celu wydania przez
niego decyzji, co do dalszego postępowania ze zwłokami.

4. Zamawiający nie ponosi kosztów przechowywania zwłok zmarłych pacjentów w chłodni powyżej  72 godzin.
5. Osoba uprawniona do pochówku ma swobodny wybór firmy świadczącej usługi pogrzebowe. Koszty  

za te czynności ponosi rodzina lub osoba uprawniona do pochówku.
6. 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.
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§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi transportu zwłok z chłodni (piwnica budynku H) do sali

sekcyjnej  (parter budynku H) oraz odbiór zwłok i ich przewiezienie do chłodni niezwłocznie po wykonaniu
sekcji. 

2. Decyzję o wykonaniu sekcji zwłok podejmuje lekarz kierujący oddziałem Zamawiającego, który wypełnia
kartę  sekcji  zwłok  z  zaznaczeniem  wykonania  sekcji  zwłok  oraz  przygotowuje  pełną  dokumentację
medyczną – historia choroby pacjenta.

3. Wykonawca odbiera z Sekretariatu Dyrektora Szpitala dokumentację, podpisaną przez Dyrektora Szpitala.
Odbiór dokumentacji jest rejestrowany w księdze szpitalnej.

4. Wykonawca zapewni transport zwłok z chłodni do sali sekcyjnej, który odbywa się windą dostosowaną do
transportu zwłok oraz przekaże zwłoki do sali sekcyjnej i udokumentuje odbiór po sekcji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania przyjętych  norm jakości  Zamawiającego oraz umożliwienia
przeprowadzania audytów w zakresie przedmiotu umowy.

§ 11
1. W zakresie  wykonywania  postanowień  niniejszej  umowy koordynatorem  po stronie  Zamawiającego  jest

…...............................................  tel.  …................................,  natomiast  po  stronie  Wykonawcy
- ....................................... tel. ......................... . 

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 
3. W  przypadku  zmiany  koordynatora  po  którejkolwiek  ze  stron,   druga  strona  zostanie  niezwłocznie

poinformowana o tym fakcie na piśmie. 
§ 12

W związku z obowiązkiem całodobowej gotowości Wykonawcy do realizacji zamówienia, Wykonawca będzie
osiągalny pod numerem telefonu ….....................................  przez całą dobę przez cały okres obowiązywania
umowy.

§ 13
1. Wartość  przedmiotu  umowy  wynosi  bez  uwzględniania  podatku  VAT  .............................  zł

(słownie: ..............................................................).
2. Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy usługa 

o której mowa w § 2 ust 1 umowy opodatkowana jest według ................................ % stawki podatku  VAT.
3. Wartość  przedmiotu  umowy  wynosi  z  uwzględnieniem  podatku  VAT  .........................  zł

(słownie: .......................................................................................  złotych ).
4. Cena za 1 dobę przechowywania zwłok  wynosi  .............................................  zł netto, plus podatek VAT

(stawka........................ ) %, cena  za 1 dobę przechowywania zwłok wynosi .....................  zł brutto (słownie:
..............................................................). 

§ 14
1. Zamawiający dokona zapłaty należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy w terminie …. (min. 30 dni)

licząc od daty otrzymania faktury.
2. Płatność  należności  będzie  dokonywana  przelewem na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany przez

niego na fakturze VAT.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny usług przez okres ….......... miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia

podpisania umowy.
4. Wykonawcy przysługuje  prawo do waloryzacji cen po upływie okresu wskazanego w ust. 3 w oparciu o

średnioroczny wskaźnik cen towarów i  usług konsumpcyjnych  ogłoszonego  przez  Prezesa  GUS w roku
poprzedzającym rok w którym następuje waloryzacja.

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze waloryzacji.
6. W przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należne-
go Wykonawcy, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiany te mają wpływ na koszty wy-
konania zamówienia przez Wykonawcę.

7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 6 ppkt. b) i c) wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§ 15
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia i obejmuje ona cały okres wykonywania zamówienia. 
Aktualna polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do umowy.

2.W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej przed okresem określonym w § 18 umowy, Wykonawca 
niezwłocznie doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię nowej polisy

§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli usług świadczonych przez Wykonawcę, w szczególności pod

względem ich jakości.
2. Uprawnienia kontrolne Zamawiającego obejmują prawo do:

a) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej,
b) nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur.

§ 17
1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo z innymi podmiotami z zastrzeżeniem,

że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ani nie
zwiększy kosztów jej wykonania (o ile dotyczy).

2. Zamawiający,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  któremu  powierzono  realizację  Umowy,
przedkłada  Kupującemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  umowy o  podwykonawstwo  w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Postanowienia  o  których  mowa  w  ust.  1  -  2  dotyczą  również  zmian  w  odpowiednich  umowach  z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
§ 18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas i w związku z wykonywaniem usługi.
2. W przypadku niewykonania, albo nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, w szczególności w

przypadku  naruszenia  terminów  określonych  w  §  3  ust.  1  i  2  oraz  §  9  ust.  1,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę  umowną w wysokości  20  % wartości  brutto  faktury,  z  miesiąca  poprzedzającego
miesiąc, w którym miała miejsce okoliczność uzasadniająca naliczenie kary umownej.

3. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną w wysokości  10% wartości  umowy brutto,  o  której
mowa w § 13 ust. 3 umowy, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto umowy w przypadku
trzykrotnego braku podpisu, o którym mowa w § 4 ust. 3.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary
umownej na zasadach ogólnych.

6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  potrącania  kar  umownych  z  bieżących  należności  za  wykonanie
umowy.

§ 19
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 48 miesięcy,  tj. od dnia …................. do dnia …..................... 
2. W przypadku powzięcia wiadomości o utracie lub ograniczeniu zdolności świadczenia przez Wykonawcę

usługi lub nie przestrzegania postanowień zawartych w § 9 ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 20
Prawa i  obowiązki,  wynikające  z treści  niniejszej  umowy nie  mogą  być  przenoszone na  osoby trzecie  bez
uprzedniej  zgody Zamawiającego na dokonanie takiej  czynności.  Podkreśla  się,  że powyższe  dotyczy także
przeniesienia  wierzytelności  Wykonawcy  przysługujących  mu  względem  Zamawiającego  w  drodze  cesji,
faktoringu lub innej umowy o podobnym skutku, a także ustanowienia zarządu wierzytelnością i upoważnienia
do administrowania wierzytelnością.

§ 21
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytu-
łu wykonania części umowy.

§ 22
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie strony.
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§ 23
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową,  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa.

§ 24
Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej umowy, jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 25
Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla  Zamawiającego,  jeden  dla
Wykonawcy.

Załącznikami do umowy są:
1. Wzór „karty zlecenia przewozu zwłok”   - załącznik nr 1,
2. Wzór świadectwa identyfikacyjnego - załącznik nr 2,
3. Wykaz uprawnionych pracowników do odbioru, transportu zwłok - załącznik nr 3,
4. Polisa - załącznik nr 4

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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