
projekt  

UMOWA NR .................................. 

 
zawarta w dniu  ……………………..r. 

pomiędzy: 

 

 

1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Wazów 42, NIP: 973-

03-44-188, REGON: 970748470, NR KRS: 0000038429, reprezentowanym przez Dyrektora - 

lek. Dariusza Suchorskiego, zwanego w dalszej części umowy  Udzielającym zamówienia  

a 

 

2……………………….., zwaną/ zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym 

zamówienie 
 

 

 

Umowa jest zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego 

prowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638). 

 

 

 

§1 

 

1.Udzielający zamówienia  zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

przeprowadzania sekcji zwłok (oględziny i otwarcie zwłok) w zakresie wynikającym ze stanu 

aktualnego zapotrzebowania na wykonanie przedmiotu umowy na podstawie stosownego 

zlecenia, opatrzonego podpisem lekarza oddziału szpitalnego Udzielającego zamówienia. 

 

2. Wzór zlecenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do 

umowy. 

 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada przewidziane prawem uprawnienia do 

wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§2 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zrealizować zobowiązanie umowne dokładając 

należytej staranności, w pełni wykorzystując posiadaną wiedzę i kwalifikacje, zgodnie z 

zasadami przyjętymi w stosunkach danego rodzaju oraz w oparciu o przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się postępować z dokumentacją medyczną w 

oparciu o obowiązujące regulacje prawne. 

 

§3 

 

3.Przyjmujący zamówienie  oświadcza, że jest ubezpieczony  



od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku  

z realizacją przedmiotu zlecenia oraz w zakresie wszelkiego ryzyka związanego z 

wykonywaniem niniejszej umowy na czas jej obowiązywania. Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Udzielającego zamówienia o wszelkich 

zmianach dotyczących zasad i wysokości ubezpieczenia oraz dokonywania terminowo 

płatności z tytułu umowy ubezpieczenia. Polisa OC  Przyjmującego zamówienie stanowi 

załącznik nr 2 do umowy. 

 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia OC 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz nie zmniejszania jego 

zakresu i wysokości. 

§4 

 

1. Przyjmujący zamówienie może w każdym czasie powierzyć realizację przedmiotu umowy 

osobie trzeciej za uprzednim powiadomieniem Udzielającego zamówienia. 

 

2. Za działanie lub zaniechanie osoby trzeciej, o której mowa w ustępie poprzedzającym,  

Przyjmujący zamówienie odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikłych dla 

Udzielającego zamówienia z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania zarówno przez siebie, jak też tymczasowego zastępcę. 

 

§5 

 

1.Przyjmujący zamówienie , za wykonanie określonego w §1 zobowiązania otrzymywał 

będzie miesięczne wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawki za przeprowadzenie sekcji 

zwłok, wynoszącej  …………………..zł. brutto (słownie: …………………….) i ilości 

przeprowadzonych sekcji zwłok w danym miesiącu rozliczeniowym. 

 

2. W skład wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie , określonego w ustępie 

poprzedzającym nie wchodzi koszt badań histopatologicznych, wynajem sali sekcyjnej, koszt 

transportu i przechowywania zwłok. 

 

3. Przyjmujący zamówienie przedłoży Udzielającemu zamówienia szczegółowy rachunek 

oraz OŚWIADCZENIE O LICZBIE GODZIN REALIZACJI UMOWY, stanowiące załącznik nr 3 do 

umowy  do końca2-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, 

jakim jest miesiąc kalendarzowy. Liczba godzin wykonywania zobowiązania umownego, 

wykazana w OŚWIADCZENIU O LICZBIE GODZIN REALIZACJI UMOWY wymaga potwierdzenia 

przez upoważnionego pracownika Udzielającego zamówienia. Brak potwierdzenia, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje uznaniem przez Udzielającego zamówienia, iż 

zobowiązanie umowne nie zostało zrealizowane. 

 

 

4. Wypłata należnego wynagrodzenia, przysługującego jedynie za czynności wykonane i 

potwierdzone  nastąpi do 30-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na 

konto wskazane na rachunku wystawionym przez Przyjmującego zamówienie , przy czym 

za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienia. 



 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż  wynagrodzenie, określone w ust. 1 wyczerpuje w 

całości wszelkie należności Udzielającego zamówienia względem Przyjmującego 

zamówienie z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 

6. Przyjmujący zamówienie nie może – bez zgody Udzielającego zamówienia – przenieść, 

przysługujących mu od Udzielającego zamówienia wierzytelności. 

 

§6 

 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. okres od dnia  ………………………r. do dnia    

……………………………..r. 

 

 

§7 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron. 

 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-sto dniowego 

okresu wypowiedzenia. 

§8 

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w 

następujących przypadkach: 

 

a) wygaśnięcia umowy ubezpieczenia Przyjmującego zamówienie w trakcie obowiązywania 

niniejszej umowy; 

b) utraty przez Przyjmującego zamówienie niezbędnych uprawnień do wykonywania 

przedmiotu zlecenia; 

§9 

 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy 

pisemnego aneksu. 

 

§10 
 

W sprawach nieuregulowanych umową, znajdują zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§11 

 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami umowy na tle jej realizacji, 

zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo ze 

względu na siedzibę Udzielającego zamówienia. 

 

§12 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Przyjmującego 

zamówienie i 2 dla Udzielającego zamówienia. 

 



 

Udzielający zamówienia       Przyjmujący zamówienie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

1. Wzór zlecenia. 

2.Polisa OC ZLECENIOBIORCY. 

3. OŚWIADCZENIE O LICZBIE GODZIN REALIZACJI UMOWY 

 

 


