Umowa Nr

.2017

o świadczenie usług pogrzebowych
zawarta w dniu ...................... r. w Brzegu pomiędzy:
Gminą Brzeg – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu
przy ul. Jabłkowej 5, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez – Kierownika Sebastiana Matuszewskiego,
Głównego Księgowego – Dorotę Solińską,
a
........................................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą ..................................................................., zarejestrowanym w ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez ............................................................ pod
numerem............................................zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień
publicznych.
Zleceniobiorca oświadcza, że zawiera umowy ze zleceniobiorcami, w związku z tym nie jest
podmiotem, o którym mowa w art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 poz.2008) w brzmieniu nadanym przez
ustawę z dnia z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2016 poz.1265) i nie znajdują do niego
zastosowanie w.w przepisy
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
kompleksowych usług pogrzebowych polegających na pochówku osób zmarłych wskazanych
przez Zamawiającego, z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z
przyjętymi w tym zakresie normami oraz ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych ( t. j. Dz. U . z 2015 r. poz. 2126. ).
2. Usługi pogrzebowe będą realizowane na terenie miasta Brzeg, w zależności od
potrzeb Zamawiającego oraz zgodnie z Uchwałą NR XXIX/322/17 Rady Miejskiej Brzegu z
dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzeg.
3. Wykonanie usługi nastąpi każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego,
określającego zakres koniecznych do wykonania czynności w ramach wykonywanej usługi,
stosownie do potrzeb Zamawiającego.
4. W wyjątkowych przypadkach zlecenie przekazywane będzie telefonicznie i będzie

wymagało pisemnego potwierdzenia, dokonanego w ciągu 2 dni roboczych.
5.W zakres usług świadczonych przez Wykonawcę nie wchodzą niżej wymienione
usługi cmentarne :
5.1. czynności formalnoprawne związane z wykonaniem pochówku
5.2. jednorazowy wjazd na cmentarz samochodem przystosowanym samochodem,
5.3. wypożyczenie wyposażenia kaplicy
5.4. dzierżawa miejsca na okres 20 lat
5.5. możliwość korzystania z dużej sali deportacyjnej
6. Katalog poszczególnych czynności wchodzących w zakres usług pogrzebowych oraz ich
ceny jednostkowe zostały określone w Formularzu cenowym (kosztorys
ofertowy), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będącym jej integralną częścią.
§2
Warunki realizacji umowy.
1.W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
czynności, które są niezbędne do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego, a
jeśli nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego, zgodnie z miejscowym
zwyczajem, a w szczególności:
a/ przewozu zwłok transportem Wykonawcy z miejsca zgonu do zakładu
pogrzebowego oraz na miejsce pochówku.
b/ w zależności od potrzeb umieszczenie zwłok w worku przeznaczonym do
przewozu zmarłego
c/ przechowywanie zwłok w chłodni (do 3 dób roboczych),
d/ zakupu nowej odzieży wraz z obuwiem dla zmarłego,
e/ przygotowanie zmarłego do pochówku (umycie zwłok, ubranie i kosmetyka
zmarłego),
f/ pochówku osoby zmarłej w trumnie na terenie Cmentarza Komunalnego w
Brzegu ,w miejscu wskazanym przez zarządcę cmentarza (wykopanie i
zasypanie grobu),
g) dochówku ciała lub szczątków ludzkich do grobu ziemnego po 20 latach od daty
pochówku,
h) zapewnienie obsługi żałobników,
i) umieszczenia przy grobie krzyża olchowego wraz z tabliczką zawierającą imię,
nazwisko, wiek zmarłego, datę jego urodzenia oraz zgonu.
2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego każdorazowo o
terminie pogrzebu, ze wskazaniem daty oraz godziny, co najmniej 2 dni przed terminem
pogrzebu.
3.Wykonanie usługi potwierdzone zostanie protokółem podpisanym przez strony
umowy lub ich umocowanych przedstawicieli .
4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, gdy zakres usługi będzie wykraczał poza
standardowy, określony w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca przed wykonaniem tych
czynności zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego ( w szczególności w

przypadku, gdy zwłoki będą przechowywane w chłodni przez okres dłuższy niż 3 doby
robocze ).
5. W przypadku, gdy na żądanie rodziny lub innych osób uprawnionych zwiększy się
koszt usługi pogrzebowej powyżej wartości przewidzianego standardu,
Zamawiający nie ponosi kosztów dodatkowych usług.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pochówku w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zlecenia. W przypadku braku możliwości realizacji pochówku
w terminie 3 dni roboczych z przyczyn obiektywnych (np. braku karty zgonu, braku
danych zmarłego (NN)). Wykonawca zobowiązany niezwłocznie jest powiadomić
Zamawiającego oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na przedłużenie terminu
realizacji pochówku.
§3
Ze względu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe, rzeczywista liczba
dokonanych pochówków może ulec zmianie w czasie trwania niniejszej umowy w stosunku
do ilości określonej w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Zmiana ilości pochówków, a w
szczególności nie zrealizowanie ilości prognozowanych pochówków, nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, a także nie stanowi
podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy.
§4
Kontrola realizacji usług.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonej przez Wykonawcę
usługi, przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.
2. Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o terminie
przeprowadzania kontroli.
3. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli , daje prawo Zamawiającemu do
odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania bez terminu wypowiedzenia z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z
przyczyn wskazanych powyżej w terminie do 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. W przypadku, o którym
mowa powyżej odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 8 ust. 1 b .
§5
Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację jednego pogrzebu wynikać będzie
z zakresu koniecznych do wykonania czynności w ramach wykonywanej usługi,
wskazanych w zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 3. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy za realizację jednego pogrzebu , z zastrzeżeniem 2 zostanie

każdorazowo ustalona w oparciu o Formularz cenowy (Kosztorys ofertowy), o
którym mowa w § 1 ust. 6 , w zależności od zakresu koniecznych do wykonania
czynności. Każdorazowo jednak koszt realizacji jednego pogrzebu nie może
przekroczyć kwoty, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację jednego pogrzebu wynosi:
- netto : ..................... zł słownie: ...........................................................
- VAT :...... tj. ............. zł słownie: .....................................................
- brutto :................ zł słownie: .......................................................
3. Łączne maksymalne wynagrodzenie za realizację ............. prognozowanych
pogrzebów wynosi :
- netto: ................ zł słownie:...........................................................
- VAT:......tj .......... zł słownie: ...........................................................
- brutto:................. zł słownie: .........................................................
4. W wypadku ustawowej zmiany stawki VAT w czasie trwania niniejszej umowy, zmianie
ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w okolicznościach określonych w §1 nastąpi na podstawie aneksu do
umowy, podpisanego przez strony.
§6
Termin wykonania umowy.
1. Umowa została zawarta na okres od .................... do ..........................
2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów
wypowiedzenia bądź od niej odstąpić w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
określonych niniejszą umową. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z
przyczyn wskazanych powyżej w terminie do 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie znajdują
postanowienia § 8 ust.1 b .
§7
Płatności.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po wykonaniu usługi podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez strony
protokół prawidłowego wykonania usługi, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę na: GMINA BRZEG ul. Robotnicza 12,
49-300 Brzeg NIP 7471248878 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 49-300 Brzeg,
ul. Jabłkowa 5.
§8

Kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a/ stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wysokości 15% wynagrodzenia brutto za
wykonanie usługi objętej zleceniem,
b/ odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 2 krotności kwoty brutto określonej w § 5 ust. 2.
c/ zwłoki Wykonawcy w wykonaniu pogrzebu w wysokości 1% wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w§5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o
którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych.
§9
Zmiany warunków umowy.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3.W przypadku ,o którym mowa w ust.2, Wykonawca może zażądać wyłącznie
wynagrodzenia należytego wykonania części umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe.
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowy(kosztorys ofertowy)
L.p.

Nazwa czynności

1

Przewóz zwłok z miejsca zgonu do
zakładu pogrzebowego oraz na miejsce
pochówku

2

Worek i umieszczenie zwłok w worku
przeznaczonym do przewozu zmarłego

3

Przechowywanie zwłok w chłodni

4

Zakup nowej odzieży wraz z obuwiem dla
zmarłego

5

Przygotowanie zmarłego do pochówku
(umycie zwłok, ubranie, kosmetyka
zmarłego)

6

Wykopanie i zasypanie grobu

7

Trumna ( prosta )

8

Krzyż olchowy

9

Tabliczka zawierająca imię, nazwisko,
wiek zmarłego, datę jego urodzenia oraz
zgonu

10

Obramowanie i montaż obramowania

11

Ceremoniał pogrzebowy-obsługa
żałobników

Maksymalna cena za wykonanie jednego
pogrzebu
Łączne maksymalne wynagrodzenie za
wykonanie prognozowanych 5 pogrzebów

Cena netto

Vat....... Cena brutto

