
WZÓR

UMOWA nr ………………….
z dnia ……………………

Na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których
pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi.

Zawarta pomiędzy:

Gminą  Nowa  Słupia  z  siedzibą  w  Nowej  Słupi,  ul.  Rynek  15,  26-006  Nowa  Słupia  /
Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  ul.  Świętokrzyska  18,  26-006  Nowa  Słupia,
REGON 290421627, NIP: 661-16-67-179, 

reprezentowanym przez Kierownika Annę Moruś-Mergalską, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia
pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej
Słupi. 

§ 2

Miejsce  pochówku,  które  zleca  Zamawiający  obejmują  cmentarze  parafialne  na  terenie
Gminy Nowa Słupia.

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonania usługi sprawienia pogrzebu obejmujące:

a) zakup najtańszej trumny i wiązanki pogrzebowej
b) zakup niezbędnego ubrania
c) przechowanie zwłok
d) przygotowanie zwłok do pochówku
e) przewiezienie zwłok w granicach administracyjnych Gminy oraz ze szpitala
f) obsługę przy pochówku
g) wykopanie i zakopanie grobu
h) pochowanie do mogiły
i) oznaczenie kwatery (wyłącznie dla osób samotnych)



WZÓR

j) zapewnienie ceremoniału pogrzebowego zgodnie z wyznaniem zmarłego.

2)  utrzymania  ceny  jednostkowej  usługi  przez  cały  czas  trwania  umowy,  z  wyłączeniem
ustawowej zmiany stawki VAT.

3) powiadomienia Zamawiającego o ustawowej zmianie stawki VAT.

§ 4

Ze względu na szczególny charakter usług, jakimi są usługi pogrzebowe, rzeczywista liczba
dokonanych  pochówków  może  ulec  zmianie.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość
zmniejszenia  lub  zwiększenia  ilości  pogrzebów,  co  nie  będzie  stanowiło  podstawy  
do odstąpienia od zawartej umowy oraz nie będzie wnosić roszczeń ze strony Wykonawcy.

§ 5

Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie pisemne wystawione przez Zamawiającego
określające  miejsce  pochówku  jak  również  zakres  wykonywanych  usług.  Po  otrzymaniu
zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem
pogrzebu.

§ 6

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  
w wysokości ……………….. zł netto plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto
………. zł za wykonanie jednostkowej usługi.

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonania usłudze.

3.  Należność za  świadczenie  kompleksowych usług  pogrzebowych na zlecenie  Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi będzie płatna przelewem w ciągu 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, o której mowa 
w ust. 2.

4. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące dane:

 Nabywca:   Gmina Nowa Słupia z siedzibą w Nowej Słupi ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 
Słupia, NIP: 657-24-64-005;

 Płatnik:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Świętokrzyska 18, 
26-006 Nowa Słupia.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia
2018 r. 
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2.  Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  niniejszą  Umowę  za  uprzednim  2  tygodniowym
wypowiedzeniem.

3.  W przypadku rażącego naruszenia  postanowień  niniejszej  Umowy, Zamawiający  może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  
w sposób natychmiastowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 8

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  wykonania
zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto ceny
jednostkowej usługi.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będą sądy właściwe miejscowo
dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………. …………………………….

Wykonawca Zamawiający


