
2. Wzór umowy 
 

 

Wzór umowy 
 

Umowa transportu zwłok Nr ………/SPZOZGR/2022 

 

zawarta w dniu …………. 2022 r. pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Usługodawcą, 

a  

Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. Dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą                   

w Grudziądzu, przy ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 

rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez: 

Macieja Hoppe –Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

zwanym dalej Usługobiorcą. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na mocy niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz 

Usługobiorcy transportu zwłok, w trybie 24/7 (całodobowo, 7 dni w tygodniu, w tym również 

w niedziele, dni wolne od pracy i święta), z oddziałów szpitalnych (Oddział Medycyny 

Paliatywnej i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy) zlokalizowanych w Grudziądzu, przy 

ul.Szpitalnej 6 do prosektorium szpitalnego, znajdującego się w Grudziądzu, przy ul. Rydygiera 

15/17 na zasadach wynikających z niniejszej umowy. 

2. W przypadku zapotrzebowania Usługobiorcy, Strony uzgodnią warunki transportu na trasach 

innych, niż wskazana w ust. 1. 

3. Usługodawca zobowiązany jest przekazać Usługobiorcy dane osób, które w jego imieniu będą 

realizować transport i kontaktować się z oddziałem Usługobiorcy. Usługodawca ma obowiązek 

aktualizować te dane. 

4. Osoba dokonująca odbioru zwłok do transportu zobowiązana jest wylegitymować się wobec 

personelu szpitalnego Usługobiorcy przy odbiorze zwłok do transportu. 

 

 

§ 2 

Transport 

1. Usługodawca będzie realizował transport na podstawie zlecenia złożonego przez osobę 

działającą w imieniu Usługobiorcy – pielęgniarkę lub lekarza Usługobiorcy. 

2.  Zlecenie będzie składane całodobowo telefonicznie na numer …………………………………….. . 

3. Usługodawca zobowiązuje się do odbioru zwłok i rozpoczęcia transportu w ciągu 2 (dwóch) 

godzin od chwili złożenia zlecenia. 



4. Transport zwłok będzie się odbywał przy wykorzystaniu specjalnie do tego przeznaczonych 

i przystosowanych pojazdów oraz materiałów niezbędnych do wykonania usług takiego 

transportu, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych                   

(Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok                         

i szczątków ludzkich (Dz.U., nr 249, poz. 1866 z późn. zm.). 

5. Usługodawca zobowiązany jest wykonywać transport zwłok w przeznaczonym do tego worku 

(zapewnionym przez Szpital) wraz z kartą identyfikacyjną osoby zmarłej umieszczonej 

w zamkniętej kopercie. 

6. W przypadku niewykonania terminowo obowiązku opisanego w ust. 3 powyżej Usługodawca 

upoważnia niniejszym Usługobiorcę do zlecenia wykonania opóźnionego lub niewykonanego 

transportu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Usługodawcy, bez konieczności uprzedniego 

uzyskania zgody sądu, przy czym w takim przypadku Usługobiorca zachowuje roszczenie 

o naprawienie szkody (wykonanie zastępcze bez zgody sądu). 

 

 

§ 3 

Warunki płatności 

1. Za wykonanie transportu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy na trasie opisanej                 

w § 1 ust. 1 Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w kwocie …………… zł 

(słownie złotych: …………………………) brutto za jeden transport. 

2. W przypadku opisanym w § 1 ust. 2 Usługodawca wraz z Usługobiorcą uzgodnią wysokość 

wynagrodzenia odrębnie. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę 

Usługobiorcy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Usługobiorcy prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na 

fakturze VAT. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie Usługodawca może naliczyć Usługobiorcy odsetki                 

za opóźnienie w wysokości ustawowej określonej w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego. 

6. Opóźnienie w płatności nie może wpłynąć negatywnie na realizację zlecanych transportów. 

7. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Usługobiorcy będą zaliczane 

w pierwszej kolejności na poczet należności głównej najdalej wymagalnej. 

8. Usługodawca nie może dokonywać cesji, przekazu wierzytelności wobec Usługobiorcy, 

podejmować, ani nie tolerować innych czynności zmierzających do zmiany wierzyciela 

Usługobiorcy. 

 

§ 4 

Czas trwania i zakończenie umowy 

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 

31 grudnia 2023 roku. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Dla swojej ważności wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

 



§ 5 
Korespondencja 

1. Wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą umową powinny być sporządzone w formie 

pisemnej i powinny zostać doręczone drugiej Stronie osobiście, kurierem lub listem 

poleconym, na adres podane w komparycji umowy.  

2. Korespondencja w toku realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności zlecenia – lecz 

nie oświadczenia przewidziane w jej treści – może odbywać się telefonicznie lub mailowo, na 

następujące adresy: 

  a.  Po stronie Usługobiorcy: ……..…………… email: ……………….., tel. ………………, 

  b.  Po stronie Usługodawcy: ……..…………… email: ……………….., tel. ………………,                             

3.  Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia 

wysłanego do drugiej Strony, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem 

otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę. Naruszenie przez Stronę, która dokona 

zmiany swego adresu, zobowiązania wynikającego z niniejszego ustępu będzie miało taki 

skutek, iż korespondencja wysłana do takiej Strony na adres dotychczasowy będzie uznawana 

za skutecznie doręczoną. 

4. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do niniejszego paragrafu 

traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: 

a. odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana; 

b. nie podjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo dwukrotnego           

 awizowania przesyłki. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 lit b. niniejszego paragrafu korespondencja będzie traktowana 

jako doręczona z upływem ostatniego dnia określonego w awizie jako termin do odbioru takiej 

korespondencji.  

 

§ 6 

Poufność 

1. Strony uznają, że w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, każda ze Stron może 

ujawnić drugiej Stronie swoje informacje poufne. Strona otrzymująca jakąkolwiek informację 

poufną zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru tejże informacji poufnej oraz do 

nie korzystania z takiej informacji poufnej dla celów innych niż cel, dla którego została ona 

pierwotnie przekazana Stronie otrzymującej, jak też do nieujawniania takiej informacji 

poufnej osobie trzeciej. Żadna ze stron nie ujawni informacji poufnej drugiej Strony swoim 

pracownikom oraz przedstawicielom za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne.  

2. Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 powyżej oznaczają wszelkie informacje 

dotyczące jednej ze Stron ujawnione drugiej Stronie w związku z niniejszą umową, choćby 

nawet nie były oznaczone jako poufne.  

3. Strony uznają i uzgadniają, że każda ze Stron może ujawnić informację poufną, jeżeli jest to 

wymagane przepisami prawa, członkom swoich władz, pracownikom, doradcom prawnym, 

księgowym oraz innym doradcom, którzy związani są obowiązkiem poufności, inwestorom 

oraz partnerom wspólnego przedsięwzięcia, którzy związani są obowiązkiem poufności lub w 

związku ze sporem lub sporem sądowym miedzy Stronami, w którym występuje taka 

informacja poufna, przy czym każda ze Stron będzie dążyć do ograniczenia zakresu 

ujawnienia informacji poufnej na tej podstawie oraz do zapewnienia w najwyższym 

możliwym stopniu zastosowania zabezpieczeń przewidzianych prawem. 

4. W przypadku, gdy Strona jest zobowiązana do ujawnienia informacji poufnej zgodnie 

z wymaganiami prawa, taka Strona, o ile praktycznie będzie to możliwe, przed takim 



ujawnieniem doręczy drugiej Stronie zawiadomienie o fakcie takiego ujawnienia. Strona taka 

zobowiązuje się również, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo, do doręczenia 

drugiej Stronie, przed każdym przypadkiem ujawnienia, kopii jakichkolwiek informacji lub 

dokumentów, które zamierza ujawnić (oraz, jeżeli znajduje to zastosowanie, tekst dokumentu 

ujawniającego), jak również do współpracy z drugą Stroną w zakresie, w którym będzie ona 

chciała ograniczyć takie ujawnienie.  

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy któregokolwiek z postanowień niniejszej 

umowy bądź jego część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie 

ma to wpływu na ważność umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim 

wypadku do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia 

swoich praw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej Umowie zrealizować 

w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób. 

2. Zobowiązania Stron określone w niniejszej umowie są ważne, a jej postanowienia będą 

stosowane również w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron ulegnie przekształceniu w inną 

osobę prawną, bądź też ulegnie połączeniu z innym podmiotem. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego z uwagi na siedzibę Usługobiorcy. 

6. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                 

ze stron. 

7. Załącznik nr 1 do umowy stanowi Klauzula informacyjna dla kontrahentów Regionalnego  

Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu oraz ich 

przedstawicieli i pracowników. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Usługodawca       Usługobiorca 

 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 
 

     Klauzula informacyjna dla kontrahentów Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 

im. Dr. Wł. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu oraz ich przedstawicieli i pracowników 
 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, 

że:  

 

1. Administratorem Państwa 1 danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. 

Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, zwany 

dalej Administratorem lub Szpitalem 

2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres oraz na adres 

email:sekretariat.dyrekcja@bieganski.org. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod adresem email: 

iod@bieganski.net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w związku z realizowaną  umowy w zakresie danych  osobowych strony 

umowy 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu: 

 Jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta Szpitala, a Państwa dane 

(tj.:podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie 

Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu, adres 

email) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez 

Państwa, dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Szpitalem, 

a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes Szpitala jako administratora, polegający na wykonywaniu ww. 

umowy. 

 zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów takich jak ustalenie, 

dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy 

Szpitalem, a kontrahentem. 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych 

w związku z ustawą o rachunkowości. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy 

Szpitalem, a kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia 

i wykonywania ww. umowy. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej dla Administratora. 

                                                                 
1
 dotyczy danych osobowych kontrahenta/wykonawcy oraz przedstawicieli i osób wyznaczonych przez 

kontrahenta/wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy 

mailto:iod@bieganski.net.pl


6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital przez czas wykonywania umowy, a także 

później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy 

i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów 

przechowywanych w celach podatkowych.  

7. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania 

danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji kiedy dane osobowe nie są już 

niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane  

z zastrzeżeniem z wyłączeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także do 

przenoszenia danych osobowych jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Posiadają 

Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku 

z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się 

z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: 

iod@bieganski.net.pl. 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

10. Administrator  danych nie ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich  w stosunku do których Komisja 

Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. 
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