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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu zwłok zmarłych pacjentów w okresie 

12 miesięcy, w warunkach zapewniających poszanowanie zwłok oraz zachowanie godności 

należnej zmarłym: 

1) od poniedziałku do piątku, w dni świąteczne, soboty i niedziele, w trybie całodobowym, na 

trasie z jednostek organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. W.K. Roentgena 

5 lub 9 i ul. Wawelskiej 15 w Warszawie do chłodni Zakładu Patomorfologii w szpitalu 

Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. 128 w Warszawie*, maksymalnie 320 przewozów. 

      Transport realizowany zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 

r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.2021 poz. 1910 t.j). 

2) od poniedziałku do piątku, w dni świąteczne, soboty i niedziele, w trybie całodobowym, 

transport ciał pacjentów zmarłych na COVID-19 na trasie z jednostek organizacyjnych 

Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. W.K. Roentgena 5 lub 9 i ul. Wawelskiej 15 w 

Warszawie do chłodni Zakładu Patomorfologii w szpitalu Wojskowy Instytut Medyczny przy 

ul. Szaserów 128 w Warszawie*, maksymalnie 30 przewozów. 

     Transport realizowany z zastrzeżeniem wymagań opisanych w §5a-5c rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami 

ludzkimi (Dz.U.2021 poz. 1910 t.j). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) odbieranie zwłok z jednostek organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. W.K. 

Roentgena 5 lub 9 i ul. Wawelskiej 15 w Warszawie, wraz z wypełnioną przez 

Zamawiającego „Kartą skierowania zwłok do chłodni” z tym, że przed przekazaniem ciała 

zmarłego pacjenta pracownikom Wykonawcy uprawnieni pracownicy Zamawiającego 

wykonują czynności opisane w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz.U. 2022 poz. 633 t.j.) a w przypadku ciała pacjenta zmarłego na 

COVID-19 czynności opisane w § 5a ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi; 

2) umieszczenie zwłok w worku przeznaczonym do transportu zwłok a następnie w 

specjalistycznym pojeździe Wykonawcy, przeznaczonym do wykonywania usługi transportu 

ciał zmarłych osób; 

3) przewóz i umieszczenie zwłok w chłodni Zakładu Patomorfologii szpitala Wojskowy Instytut 

Medyczny przy ul. Szaserów 128 w Warszawie* oraz przekazanie „Karty skierowania zwłok 

do chłodni” uprawnionemu pracownikowi Zakładu Patomorfologii tego szpitala; 

4) w przypadku transportu zwłok pacjenta zmarłego na COVID-19 wykonanie czynności 

zgodnie z treścią § 5a ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 

r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. 

3. Zamawiający upoważnia do przekazywania zleceń w przypadku transportu zwłok pielęgniarkę 

dyżurną. 



4. Odbiór zwłok wykonywany będzie na podstawie telefonicznego zlecenia oraz wypełnionej „karty 

skierowania zwłok do chłodni”, w czasie do 3 godzin od telefonicznego przekazania zlecenia 

Wykonawcy.  

5. Wykonanie zleconej usługi transportu zwłok potwierdzać będzie pracownik upoważniony przez 

kierownika Zakładu Patomorfologii szpitala Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów 128 w 

Warszawie* na dokumencie: „karta skierowania zwłok do chłodni”. 

6. Przedmiot niniejszej umowy w żadnej mierze nie obejmuje prowadzenia usług pogrzebowych na 

terenie Zamawiającego, ani też nie umożliwia reklamowania takich usług. 

7. Odzież ochronna, w którą wyposażony będzie personel Wykonawcy nie będzie zawierała 

jakichkolwiek reklam, logotypów ani innych informacji wskazujących na podmiot wykonujący 

usługę. 

8. Wykonawca deklaruje, że czynności związane z realizacją usług objętych umową będzie 

wykonywało, co najmniej 2 pracowników Wykonawcy, wyposażonych w identyfikatory z imieniem 

i nazwiskiem, umożliwiające identyfikacje pracowników realizujących usługę. 

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę imienną wszystkich osób, 

którymi posługiwać się będzie w celu wykonania usługi. W przypadku zmian personalnych 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną listę najpóźniej do końca miesiąca 

kalendarzowego, w którym nastąpiły zmiany. 

 

* Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo do zmiany szpitala, do którego 
będą przewożone zwłoki zmarłych pacjentów. Do celów wyceny usługi należy przyjąć, że 
transport będzie realizowany w obrębie m. st. Warszawy. 


