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Numer sprawy:VII.G.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

UMOWA Nr ............. 

-  w z ó r  -  

 

W dniu …………….. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową  

w Zielonej Górze  ul. Partyzantów 42 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

 Alfreda Staszaka -  Prokuratora Okręgowego 

   

a firmą:  

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

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

..................................................z siedzibą w ............................................... 

wpisaną w dniu ..................................... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod numerem ......................................................................... 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

  ..............................................   -    ........................................................ 

  

 

NIP  .......................................... Urząd Skarbowy: ................................................ 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego 

oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę (w części dot. 

zadania/zadań Nr….. przedmiotu zamówienia), polegającą na odpłatnym 

przewozie, przechowaniu zwłok ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej na 

wniosek Prokuratury Rejonowej ………………………….. do wskazanego prosektorium lub 

Zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia przyczyny zgonu. 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dołoŜenia naleŜytej staranności przy wykonywaniu 

usługi będącej przedmiotem umowy, a w szczególności do: 

1) zapewnienia całodobowego stanowiska logistycznego  

2) odbioru w swojej siedzibie całodobowo, równieŜ w dni wolne od pracy i dni 

świąteczne, zgłoszeń przewozu zwłok, 

3) przyjmowania zgłoszeń przewozów w miejscu pełnienia dyŜurów, 

4) przewozu zwłok w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia  do miejsca zgodnie  

z wnioskiem prokuratury, 

5) realizacji usługi przewozu zwłok bez względu na stopień ich uszkodzenia lub 

stanu rozkładu oraz miejsca znalezienia, w sposób sprawny z naleŜyta starannością 

z zachowaniem poszanowania zwłok, 

6) zapewnienia przewozu zwłok transportem przeznaczonym do przewozu zwłok  

i szczątków ludzkich, spełniającym wymagania techniczne i sanitarne zgodnie  

z art.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, 

7) zapewnienia przewozu zwłok zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, 

8) zachowania tajemnicy słuŜbowej w zakresie danych dotyczących przewoŜonych 

zwłok i okoliczności ich znalezienia, 

9) pomieszczenie do przeprowadzania sekcji, musi spełniać wymogi sanitarno-

epidemiologiczne, techniczne oraz musi być wyposaŜone w odpowiedni 

specjalistyczny sprzęt.  

2. Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu zielonogórskiego będzie 

uzaleŜniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie w poszczególnych 

jednostkach. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. 

 

§ 3 

1. Wykonawca za wykonanie jednorazowej usługi, o której mowa w §1 będzie 

otrzymywał wynagrodzenia wg stawki podanej w ofercie – Załącznik 1. 

2. Podstawą rozliczenia kaŜdej usługi w zakresie przewozu zwłok jest dołączone do 

faktury pisemne zlecenie  wystawione przez prokuratora z dokładnym określeniem 

nr sprawy, daty i miejsca wykonania usługi. 

3. Strony uzgadniają kwotę ryczałtową brutto .......... złotych  

(słownie: .............................. ) za jednostkowy przewóz zwłok. 

4. Strony uzgadniają kwotę brutto .......... złotych/dobę  

(słownie: .............................. ) za jednostkowe przechowanie zwłok ludzkich. 

5. Strony uzgadniają kwotę brutto .......... złotych  

(słownie: .............................. ) za jednostkowe udostępnienie sali sekcyjnej. 
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6. Wartość umowy nie moŜe przekroczyć kwoty brutto .................... złotych 

(słownie: ................................................). 

7. Wszystkie ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz z wyrobami gotowymi, tj. worek na zwłoki, rękawiczki 

i inne.  

8. Cena za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia na przeprowadzenie sekcji 

zwłok ludzkich uwzględnia, m.in. udostępnienie urządzeń niezbędnych do 

przeprowadzenia sekcji i pomocy fachowej przy wykonywaniu sekcji zwłok ludzkich. 

9. JeŜeli wartość zamówienia przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu 

zamówienia przed upływem okresu obowiązywania umowy, umowa natychmiast 

wygasa. 

10. Wykonawca oświadcza, Ŝe nie będzie wnosił roszczeń z tytułu nie wykorzystania 

przez Zamawiającego wartości wymienionej w ust.3-5. 

11. Wykonawca ma prawo do zmiany cen dostarczonych artykułów w następujących 

sytuacjach: 

- w przypadku zmiany podatków pośrednich; 

- w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez 

Prezesa GUS za kaŜdy miniony rok o wartość wskaźnika tego wzrostu; 

12. W sytuacji, w której ceny rynkowe za miniony rok nie zmienią się, Wykonawca 

odstąpi od zmiany ceny. Kolejna zmiana ceny moŜe nastąpić po upływie kolejnego 

roku. 

13. W celu dokonania zmiany ceny Wykonawca przesyła Zamawiającemu rachunkowe 

uzasadnienie zmiany. 

14. Zapłata za wykonaną usługę następować będzie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

§ 4 

1. Za niewykonanie usługi Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 2% wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 3, ust.6. 

  

§ 5 

1. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania umowy innym podmiotom bez zgody 

Zamawiającego. 

2. W razie naruszenia postanowień ust.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy. 
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§ 6 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 

czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu Ŝadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy moŜe 

nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyŜszych 

okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia w formie pisemnej z podaniem 

przyczyn jej wypowiedzenia. 

 

§ 7 

1. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w zaleŜności od pojawiającego się 

zapotrzebowania, od daty podpisania umowy przez okres 36 miesięcy,  

tj. od dnia ................... do dnia ....................... . 

2. Termin wykonania zamówienia: 

a) w zakresie Zadania nr 1 usługi przewozu, przechowywania zwłok i 

udostępnianie sali sekcyjnej od dnia podpisania umowy. 

b) w zakresie Zadania nr 2 usługi przewozu, przechowywania zwłok i 

udostępnianie sali sekcyjnej od dnia podpisania umowy. 

c) w zakresie Zadania nr 3: 

usługi przewozu zwłok – od dnia podpisania umowy, 

usługi przechowywania zwłok i udostępnianie sali sekcyjnej 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

d) w zakresie Zadania nr 4: 

usługi przewozu zwłok – od dnia podpisania umowy, 

usługi przechowywania zwłok i udostępnianie sali sekcyjnej 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

e) w zakresie Zadania nr 5: 

usługi przewozu zwłok – od dnia podpisania umowy, 

usługi przechowywania zwłok i udostępnianie sali sekcyjnej 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

f) w zakresie Zadania nr 6: 

usługi przewozu zwłok – od dnia podpisania umowy, 
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usługi przechowywania zwłok i udostępnianie sali sekcyjnej 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

§ 8 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

niewaŜności. 

2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian zawartej umowy jedynie  

w przypadku, gdy wynikać to będzie z okoliczności, których nie moŜna było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego, jednak nie wykraczają poza określony przedmiot zamówienia. 

 

§ 9 

1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej, tytuł XV Kodeksu Cywilnego, 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

b) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie 

ogłoszona upadłość Wykonawcy  

c) Wykonawca nie dokonuje realizacji zamówień bez uzasadnionych przyczyn 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę  

w trybie natychmiastowym. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

 

§ 10 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd w Zielonej Górze. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
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§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla kaŜdej ze Stron. 

  

  

  

  

 Zamawiający         Wykonawca 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 


