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ZaWartaWdniu

r.weW「octawiupomiedzy:

DoInoSI雀skimSzpitaIemSpecja看istycznymim.T.Marciniaka‑CentrumMedycynyRatunkowej

ui.gen.AugustaEmiIaFieldorfa2,54‑049Wrocfaw
Zare」eStrOWanymWS争dzieRejonowymdlaW「ocfawia‑Fab「yczne」WeW「odawiuVIWydzia†GospodarczyKrajowegoRejestru

SadowegoKRSOOOOO4O364,NIP899‑22‑28‑560,REGONOO6320384,
kt6「yrep「ezentuje:

1)Kata「zynaKapu§cihska‑ZastepcaDyrekto「ads.Ekonomiczn○○EkspIoatacyjnych

2)Dor°taTop0lnicka‑G十6wnyKsiegovy
‑ZWanymdalej"ZamawIaJaCym
a

kt6ry「eprezentuje:

ZWanymdalej"Wykonawca

Podsfaw匂zawarciaumovyjestvyb6rn争ik〇度ySf画e/SZeioねrtywtrybiezapytaniaofeHowego.

§1,

P層edmiotumovy
l.NinielSZa umOWa dotyczy us†ugl POlegaJaCe」na Obs山dze chiodni do przechowywania zwlok paqent6w
ZmartyCh w SzpitaIu Zamawiaj争cego,Wydaniu zwlok z ch†odni osobom up「awnionym o「az przewiezieniu zwlok

SkierowanychnasekQjedosiedzibypodmiotu,Zkt6rymZamawia」aCymaPOdpisan争umowe・

2.Szczeg6towyopISP「Zedmiotuumowyzawie「aza†aczniknrldoninieJSZeJumOWy.
§2,
ZobowiazanfaZamaM〃a岬CegO

「.ZamawIa」aCyWCeluwykonaniaprzedmiotuzam6wieniaudost?PniWykonawcypomieszczeniach†odniwrazzzapleczemna
POZiomieBl.Szczeg61owywykazpomieszczehzawierazaiacznikn「1doumowy.

2.ZamawiaJaCywlasnymisifamiP「ZetranSPOrtujezwlokizpomieszczehPROMORTEdochtodninapoziomieBl.
§3,
Zob°wiazanfaW)庇onawcy

l.Wykonawcavykonu」eP「Zedmiotumowγwlasnymisi†ami.
2.Powie「zenie vykonania czesci p「zedmiotu umowy podwykonawc○m vymaga up「zednie」PISemneJ,POd「ygo「em
niewa之noSc主

ZgOdy ZamawIa」aCegO.Wykonawca ponosi petn争

odpowiedziainoS6

za dziataniaIub zaniechania

POdwykonawc6w,kt6「ympowierzy wγkonaniep「zedmiotuumowy.

3.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obow‑aZuJaCymIPrZeP‑Sam主nO「mamlPOIskimizha「monizowanymi
ZnO「mamieu「opejskimiawszczeg6ino§cizzachowaniemprzepIS6wustavyzdnia15kwietnia2011「・Odzia†alnoSci
leczniczej(中Dz,U,Z2018,POZ.219Ozp6Zn.zm.);uStavyZdnia31stycznia1959r.0CmentarZaChichowaniuzmartych

(申Dz,∪.z2011「.Nrl18,POZ.687zp6Zn.zm.)orazpozostatychprzepis6wdotycz争cychprzedmiotuumowy.
4,Wykonawca zobowi争zany」eSt do p「awidtowej obs山gIurZadzeh ch†odniczych oraz pozostalego wyposa之enia ch†odn主

P「ZeWOZuZwloknasek(彊WtaSnymPqiazdemprzystosowanymdotegotypuprzewoz6wo「azdoumyclaiokryciaosoby
Zma巾ej,NaZadanie「odzinyWykonawcamaobow‑aZekub「a60SOb?Zma巾awodzie之dostarczonap「zezrodzin?"

5.Wykonawcazobowi争zanyjestdovydaniazwtokosobyzmarfejosobielubinstytucjiup「awni9nejdojejpochowa「ia,.Okt6「ej
mowawustawie0.Cmenta「ZaChichow叩uzmartych‑umyteOraZOkryte,ZZaChowan'emgOdnoScinaleznqosobie
Zma巾ej‑ZWy†aczeniemCZynnOScistanowi争CyChprzygotowaniezw†okosobyzma巾ejdopochowania"
6,Wykonawca nie ma prawa sugerowanialub wskazywania「odzinielub osobie uprawnionej do poch6wku podmiot6w

Swiadcz争cychusiugipogrzebowezwi争zanezpoch6wkiemzmartycho「ezwγkonywaniakosmetykipoSmiertnej.Rodzinalub

OSObaup「awnionadopoch6wkumaswobodnywyb6「firmySwiadcz争ceJuSlugiPOg「Zebowe・

7.Wykonawcazobowi争zanyjestdout「zymaniawnaie之ytyrT POrZ争dkuprzekazanychdouZytkupomieszczehchtodn主
P○○Sekto「iumo「azu「zadzehch†odniczychdoprzechowywan‑aZWtokwed†ugstanda「d6wopisanychwp「ocedurzeQP‑4/BE
dot.ut「ZymanjaczystoSciwszpjtaiu.

8,WykonawcazobowI争ZanyjestdozaopatrzeniasIeWeW†asnymzak「esieinawtasnykosztwS「odkjochronyindywidualneJ
(「享kawiczki,maSka,CZePek,fa山Chitp.)・Odzie之OChron撃o「az;rodkihigienyosobistej'

9.Wykonawca.zobowi争zanyjestdowy"czeniawysokoSc一〇P†atodrodzinlubinstytuQjiup「awnionychdoodbioruzwlokza
P「ZeChowanleZW†okpowy之ej72godzin.
10.T「ansportzw†oknasekcj?POWinienby6przep「owadzonywspos6bdyskretnyzzachowaniemgodno§cinaie之nejZma巾emu

Wdniu,Wkt6「ymp「zekazanodochtodniwymaganykompIetd°kument6w・
11・P「zechowanie y ch†odni zw†ok zma「†ych p子平nt6w Zamaw申CegO nie powimo trwa6

dtu之ej

ni之72godziny‑i‑CZaCOdgodziny,Wkt6「e」naSt争Pi†aSmierCPaqenta‑Chyba,Ze:
1)zwtokiniemog争by6wczeSniejodebraneprzezosobyuprawnionedopochowaniaosobyzmar†ej.0kt6rychmowa
Wart.1Oustavyzdnia3stycznia1959r○○CmentarZaChichowaniuzmartych;

2)wzwi争zkuzezgone町ZOStaiowsz?ZetedochodzenielubSledztwo,aP「Oku「atorniezezwo冊napochovyaniezw†ok;
3)p「ZemaWia専Zatym.一melni之Wymlen早ewusし11pktl)i2)waZneprzyczyny・ZaZgOdaaibonawn‑OSekosoby

lubinstytucjiuPraWnlOnejdopochowanlaZwlokpaQjenta.
Oka之dymp「zypadkup「zechowaniazwlokpowy之ej72godzinWykonawcazobowlaZany」eStdopowiadomieniakie「ownika
Dzia†uAdminist「aQjiZamawla」争Ceg〇・
Wykonawca wykona przedmiot umowyw†asnymisilamizgodniezobowi争ZuJ争Cymiu Zamawia」aCegO P「OCedu「am=

reguiaminem

W「aZieSmie「cIPaqenta,
1z3

14,WykonawcaoSwiadcza,之eposiadastosowneup「awnienianiezbednedorealizaqiPrZedmiotuumowyo「azb?dzie
POSt?POWa†zgodniezobowl争Zu」aCymiP「ZePISamlPraWa.

15.WykonawcazobowIaZany」eStdopowiadomieniaZamawl明Ceg0OWSZe‑kichokolicznoSciachfaktycz=yChlubprawnych・
kt6remog争mie6wplywnamoZliwo;cip「aw刷OWegOreaIizowaniap'Zedmiotuumowy"

§4.

Czasobowi∂ZyWaniaumovy
czasobowi争zywanianiniejszg亘mowyusta‑asi印aokresoddnia2w‑ZeSnia2019r"dodnialwrze§nia2021r"(24m‑Ce)
§5.

MarfoS6umowy
l.Og緬awartoS6umowγWγnOS上"…○○…・○○…‥"…・Zlbrutto(Slownie:)・

2.Zamawiejacyzawykonanieprzedmiotuumowyza匝Wykonawcywynag「Odzenieryczahowewskaiimiesiecaw
wysoko§c上〇・・〇■"…○○………■"…‥Zib「utto(如wnie:Z10O/10O)・

3.Wykonawcagwa「antujesta十einiezmiennecenyprzezOk「es12miesIeCyOdczasuobowiazywaniaumovy
4.Wykonawcamo之ezmien‑CWySOkoS6vynag「odzeniaokt6rymmowawpkt2nieczescle」ni之「azdo「。ku woparciuo

wskaZnikwz「ostucentowa「6wius山gkonsumpcyJnyChogtaszanyp「ZeZP「ezesaGUS.
5,Wprzypadkuzmia=yuStaWOWejstawkiVAT,ZmianawynagrodzeniaobjetegoniǹeJSZ争umOW争・Wynikajapazezmiany
stawkiVA丁,naStePujezdniemwe」SClaW之yc‑eaktuprawnegozmie…a児CegOt?StaWk?.

§6"

RegulowanienaleZnosci
l.Nale之noS6wskazanaw§5ust.2umovybedzieregulowanap「zezZamawiajapegop「Zeiewemzkontabankowego
zamawIa」aCegOnakontobankoweWykonawcywterminie30dn申czacoddniadostarczeniaZamawI明CemuPraWidtowo
wystawionejfakturywformiepapie「OWeJ.

2,Nawszystkichfaktu「achdotyczacychniniejszegopoStePOWaniaWykonawcazobowi争zanyjestumieSc‑6wwidoczny
spos6bnume「umowyZamawraJ早Ceg〇・

3.Zapratana‑eZno§cizostaniedokonananapodstawiep「awid一〇wowystawtonejfaktury".zgodniezpostanoWieniami
n面e」SZegOPa「ag「afu.

§7,

Zakazydofycz弓Cevykonawcy

l.Wykonawca…emO之edokona6cesJ‑Wierzytelno§cibezuprzednie=P‑SemneyPOdrygo「emniewa之no如zgody
Zamawiaj争cego,aniregu一〇wa6wierzyteino§ciwd「Odzekompensaty"

2.Wykonawcazobowi争zujesiedoniezawie「aniaum6wpo「eczehjakigwa「anq‑ZPOdmiotamitrzecim吊OtyCZ争CyCh
zobowiazahwynikajapychzninreJSZe」umOWy・aniwγ「a之a6zgodynap「ZySt争P‑eniedod†ugu.

§8.

°sobyo巾OWjedz謝nezareaIizaQ/eumOWyPOSfronieZama朝粥CegO
l.0sobaodpowiedzia‑nazarealizaqeumowyPOSt「OnieZamawIaJ争CegO:

1)Kie「ownikSekQjiGospodarczejte上713064439)
2)OddziatowaSzpitaInegoOddzia山Ratunkovyegote上713064318.
2.0sobaodpowiedzia‑nazanadz6rnadreaItza明umowypOStrOnieZamaw‑a」aCegO‥Dy「ekto「te上713064420.
§9.

Zmianaposねnowie′うum°vy
l.WszeikiezmianyumowyvvymagaJaZaChowaniafo「myp‑SemnegOaneksu・POdpisanegoprzezObiest「Ony・POdrygorem

2.St「onyzastrzegaJaSObieprawodowprowadzeniazmianwumowiewprzypadkachok「e約nychponi之e」:

1)zmianadanychZamaw廟CegOlubWykonawcy(nazwy,Siedziby,n「eWidenc画egoNIP,REGON・formyp「awn卵d.);
2)zmjanykontabankoweg〇・
3.WprzypadkuzmianstawekpodatkuVA丁・ZmianywysokoSciminimalnegowynag「Odzeniazap「ace,Zmianyzasad
iwysokoScistawkisktadkinaubezpieczeniaspofecznelubzd「owotnewPrZyPadku・gdymalaonewplywnakoszty
wykonaniaprzedmiotuumowy,St「OnyuSta‑a」amO之Iiwo§6wp「owadze=iatychzmia…aPOdstawieobow‑争Zu」aCyCh
przep‑S6wp「awnychwtymzak「esie・Cie2a「udowodn‑eniazmianywynag「OdzeniaowskazanepowyZrejPrZyPadki

spoczywanawykonawcy.WsytuadyopisanejwzdaniupierwszymWykonawcawinienskie「owa6doZamawiaj争cego
pisemnywniosekw「azzuzasadnieniemorazszczeg6†owymwy‑iczeniemwptywuzmianynaponoSZOnePrZeZWykonawce

kosztywykonaniaprzedmiotuumowy.
§10○

○ds重pienieodumovy
l.Zamawla」aCymOZeodstapi6odumowy,JeZeIi‥
1)Wyko=aWCaniedotrzymujetermin6wokre約nychwniniejszejumowie;

2)Wyko=aWCaWykonujeprzedmiotum。WyWSPOS6bniezgodnyzumowalubno「mamiiwa「unkamiprawemok「eSlonymi;

/3)Wykonawcaniewyk。nujewustai。nymterminiezobowiazahok「efronychw§3umowy∴臆÷.工̲̲̲:《………
4)wraziezaistnieniaistotnejzmianyoko‑icznoScipowodujacej'之evvykonanieumowynieIe之ywinteresiepublicznym・
2z3

CZegOniemo之nabyloprzewidzie6wchw掴zawa「ciaumowy,lubdaiszewykonywanieumowymo之ezagrozi6istotnemu
interesowibezpleCZehstwapahstwalubbezpleCZehstwupublicznemu‑Wtakimp「zypadkuWykonawcamo之ezaZ争da6
0dZamawiaj争cegowy†aczniewynag「OdzenianaIeZnegoztytu山zrealizowan句ju之CZe§ciumowy"

2.Wsytua却,Wkt6rejZamawiaj争cydowiedzia†sie0OkolicznoSciachuzasadniaj争cychodstapienieodumowy,WSkazanych
W uSt.1povIγ之ej,Zamawia」争Cy WeZWie Wykonawce do zaprzestania na「uszeh vIγZnaCZa」争C mu PrZy tym te「min do
usunIeCiana「uSZeh.

3.Pobezskutecznymup†ywievyznaczonegote「minu,Okt6「ymmowawust.2powγ之ej,Zamawiaj争cybedzieup「awnionydo
Odstapieniaod umowywterminie40dniod dnia,Wkt6rymZamawiaj争cydowiedzialsieooko=cznoSciachwskazanych
WuSt.1powγq,uZaSadniaJaCyCh odst争plenie.OSwiadczenie○○dst争pieniu spo「zadzonezostaniewfo「mie pisemnej
idosta「CZOneniezwlocznieWykonawcy.

§11.

Karyumowne
l.Wykonawca zobowiazuje sie zaptaci6Zamawiaj争cemu kare umown争w wysokoSci200,00z十za kaZdy p「zypadek
nienaleZytegowykonania.us山gioPjetejnini句SZ三甲mOWa・
2・WykonawcazobowiaZu」eS‑eZaPlaci6Zamaw‑a」aCemuka「eumown争wwysoko§ci50%wynagrodzeniab「uttookre§Ionego

W§5ust.1Umowywprzypadkuodst争pieniaodUmowy.p「zezZam∈中ajacegozprzyczynzaIeZnychodWykonawcy"
3"

Zamaw‑aJaCyZaSt「Zega SObie prawo d○○dszkodowan‑a uZuPe掴a」aCegO,PrZenOSZaCegO WySOko§6kar umownych do

WySOkoScirzeczywISCieponiesionqszkody.
4,Wykonawca zobowi争zany bedzie pok「y6szkode w pe†nej wγSOkoSciw przypadku uszkodzenia,ut「aty CZy ubytku
WyPOSa之eniab争d之uszkodze丘pomieszczenwynikaj争cychzjegowiny.
5.Na okoIicznoscwyst争pienia szkody,St「Ony SPO「Zadz争stosowny p「OtOk6†ok「eSla」apy datら「Odzaj mienia,O「aZ rOdzaj
SZkody,P「otok6t ninlqSZy Winien by6spo「Z争dzony nie pozniq ni2w clagu

5dni od ujawnienia szkody przez

ZamawIa」aCeg0.

6.Wykonawcawy「a之azgodenapot「acanieka「umownychzp「zysfugu」争CegOmuWynag「Odzenia.
7.B「akszkodyniewyl争czaup「awnieniaZamawiaj争CegOdonaiiczeniaka「yumownq.
§12.

0Swfadczeniedofycz弓cezobowi弓zaniadozachowania画勧emnicyinfo仰aq/io加nkq/OnOWaniuDolno的Skiego

Sap舶ねSpe匂a庵fycznego;m.rMa′C研aka‑CentrumMedycynyRatunkowe/
1.Wykonawcao§wiadcza,之ezobowI争Zu」eSiedozachowaniawtajem川cylnieu」aWnianiaosobomtrzecim,WCZaSietrwania
umowy oraz po」q rOZWlaZaniu,WSZeIkichinformaq‑ZW‑aZanyCh ze Swiadczeniem przedmiotu umowy na podstawie

ninIqSZeJumOWyOraZPOZySkanycht争drogainformaqiOfu=kQionowaniuDoIno的SkiegoSzpitaiaSpeqalistycznegoim.T.
Marcinjaka‑CentrumMedycynyRatunkoweJ,StanOWi争CyChtajemniCeP「Zedsi?biorstwawrozumieniuustawyzdnia16
kwietnia1993「.ozwaIczaniunieuczciwejkonku「enQji(t.j∴Dz・U.z2018r・POZ.419zp6inzm.)・

2.Wykonawcazobowi争zujesi?「6wnie之dopIZeStrZeganiaprzepis6wR。ZPO「ZadzeniaPariamentuEuropejskiegoiRady(UE)
2016/679zdnia27kwietnia2016r.wsprawieochronyos6bfizycznychwzwi争zkuzprzetwarzaniemdanychosobowychi

wsprawieswobodnegoprz〔aplywutakichdanycho「azuchyIeniadyrektywy95/46NE(dal辞Rozpo「zadzenie)(Dz"Urz.UE
Ll19,S.1)oraz ustawy z dnialO maja2018「・O OCh「onie danych osobowych(t"j.Dz.∪・2018poz.1000).W
szczeg61noSci Wykonawca zapewnia,之e wdro之yt odpowiednie

§「odki technicznei organizacy」ne W Zakresie

bezpieCZehstwadanychosobowychprzetwa「ZanyChnapodstawieninIeJSZqumOVvy

3.Jednocze§nieWykonawcao§wiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedzialno§6ka「nawynikajacazww"uStaW.
§13.

Kwesf/espome
Spo「ymog争cewynika6wzwiazkuz「eaIiza明umowyst「onyzobow‑aZu」争SIe「OZStrZygaCPOlubownienad「odzenegoqaql.
W「azieb「akupo「ozumienia巾,WSytuaQj主gdywte「minie30dnioddniap。dj?Cianeg°QjaQjistronynieosiagndypo「OZumienia
‑SPO「y「OZSt「ZygatbedziesadwlaSc‑Wydlam‑qSCaSiedzibyZamawia」aCeg〇・

§14,

Inneposねnowieniaumovy
Wsp「awach nieu「egu一〇wanych nin‑qSZ争umOW争ZaStOSOWanie ma」争P「ZeP‑Sy Kodeksu cyw‑Inegoo「azime powszechnie

ObowiaZu」aCeP「ZeP‑SyP「aWamaJaCeZW看aZekzp「zedmiotemumovy.

§15,

Posねnowieniakohcowe
Umowa sp○○z争dzona zosta†aw2jednob「zm‑aCyCh egzemplarzach‑1egzempla「z dlaWykonawcy,1egzempla「ze dla
Zamawla」aCeg〇・

ZamawiaJaCy

Wykonawca

