
Zawarta w dniu .......... lutego 2018 r w Lipsku pomiędzy:

 Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MGOPS)
w Lipsku przy ul. 1 Maja 2 reprezentowanym przez Dyrektora

MGOPS zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

Firmą……………………………….. – NIP…………, REGON………. z
siedzibą w……………………….  reprezentowaną

przez…………………. Zwaną dalej ”Zleceniobiorcą”
 

§ 1

1. W wyniku rozstrzygnięcia  postępowania  prowadzonego  w formie  zapytania
ofertowego  Firma................................................................  zobowiązuje  się  do
zorganizowania             i przeprowadzenia pogrzebu dorosłych osób zmarłych oraz
dzieci/płodów  martwo  urodzonych  wskazanych  przez  Miejsko  Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku  w sposób i w zakresie ustalonym  w opisie przedmiotu
zamówienia   oraz   formularzu  cenowym  stanowiącym  załącznik  do  zapytania
ofertowego.   

2. Przy realizacji konkretnego pogrzebu Zleceniodawca ma prawo do rezygnacji
z wybranych elementów usługi, o których mowa w zapytaniu ofertowym dotyczącego
świadczenia kompleksowych usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie
z  ich  wyznaniem,  których  pochowanie  zleca  Miejsko  Gminny   Ośrodek  Pomocy
Społecznej  w  Lipsku  tj.  Formularzu  ofertowym  (np.  zakup  nowego  ubrania,
przygotowanie ciała do pogrzebu, przechowywania ciała w chłodni),  co nie będzie
stanowiło odstąpienia od zawartej umowy, nawet w części.

3. Przedmiot  niniejszej  umowy realizowany będzie  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  prawa  w szczególności  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  31  stycznia  1959r.  o
cmentarzach               i chowaniu zmarłych oraz Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2001  w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
jak również zgodnie            z normami etycznymi i powszechnie przyjętymi zasadami
wykonywania usług o tym charakterze oraz na warunkach określonych w niniejszej
umowie.

4. Zamawiający zapewnia miejsce na grób w tym wszelkie formalności związane
z wykupieniem miejsca na cmentarzu lub złożenie trumny do grobu rodzinnego oraz
ceremonię pogrzebową zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§ 2

1. Podstawę do zorganizowania pochówku stanowiło będzie zlecenie wykonania
usługi wystawione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lipsku
określające jej zakres i poziom.

2. Zleceniobiorca ma obowiązek podjęcia czynności związanych ze sprawieniem
pogrzebu niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia. Pogrzeb należy wykonać w terminie
7 dni od daty otrzymania zlecenia.

3. Strony ustalają, że czynności związane z realizacją pogrzebów wykonane będą
przez  …...........................................................................    bez  możliwości  zlecania



przez  …......................................................................  ich  wykonania  innym
podmiotom.

 § 3

1. Cenę jednostkową /brutto/ pogrzebu ustala się na kwotę:

a)  …....................  zł  brutto   (słownie:  …...............................................)  -  w
przypadku sprawienia pogrzebu osobie zmarłej dorosłej.

b)  …....................  zł  brutto   (słownie:  …...............................................)  -  w
przypadku sprawienia pogrzebu  dzieciom/ płodom martwo urodzonym (bez względu
na czas trwania ciąży)

2. W  przypadku  rezygnacji  z  niektórych  elementów  usługi  Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb do elementów usługi
faktycznie wykonanych  składających się  na całość usługi  pogrzebowej.  Wówczas
wynagrodzenie  będzie  pomniejszone  o  wskazaną  na  formularzu  ofertowym  cenę
jednostkową  elementu  składowego  usługi  pogrzebowej,  z  którego  Zleceniodawca
zrezygnował.  

5. Ryzyko  prawidłowości  ustalenia  kosztów  wykonania  przedmiotu  umowy
obciąża Zleceniobiorcę.

 §4
Miejsko Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku uprawniony jest do:

1. Kontroli   prawidłowości  działania  …...............................................  w zakresie
wykonywania przezeń czynności wynikających z niniejszej Umowy.
2. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  przy  realizacji  przedmiotu
umowy Zleceniodawca określi  uchybienia  w formie  pisemnej  i  wskaże  termin  ich
usunięcia.
3. Nieusunięcie  stwierdzonych  uchybień  we  wskazanym  terminie  może
spowodować   rozwiązanie  niniejszej  Umowy  w  trybie  natychmiastowym  oraz
dochodzenia                   od …..................................... wszystkich wynikłych z tego
tytułu roszczeń.

§5
…........................ po wykonaniu wynikających z umowy czynności każdorazowo przedstawi
Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku rachunki za wykonanie tych
czynności w wysokości zgodnej z §3 ust. 1 z uwzględnieniem  §3 ust. 2  niniejszej Umowy.

§6
1. Rachunki  za  realizację  pogrzebu  przedstawione  przez   …............................
uregulowane zostaną przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
w  terminie  nie  przekraczającym  14  dni  od  daty  ich  przedłożenia  przelewem
na wskazane przez Zleceniobiorcę konto.
2. Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego
Zleceniodawcy.

§7



Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
uzyskanych  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  oraz  przestrzegania  ustawy  z  dn.  29
sierpnia 1997 r.             o ochronie danych osobowych.

§8

1. Za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  Zleceniobiorca  zapłaci
Zleceniodawcy  karę  umowną  w  wysokości  2%  wartości  brutto  pogrzebu  osoby
zmarłej (odpowiednio:  dziecka/płodu martwo urodzonego za każdy dzień zwłoki. Za
zwłokę w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się niewykonanie usługi w terminie o
którym mowa w §2 pkt.2 .

2. Za  niewykonanie   lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy
Zleceniodawca  naliczy  karę  umowną  w wysokości  20% wartości  brutto  pogrzebu
osoby zmarłej  (odpowiednio:  dziecka/płodu martwo urodzonego.

3. Zleceniodawca  uprawniony  jest  do  potrącenia  z  wynagrodzenia   należnego
Zleceniobiorcy wszelkich należności przysługujących Zleceniodawcy a wynikających
z niniejszej umowy, po uprzednim zawiadomieniu Zleceniobiorcy.

4. Jeżeli  naliczone  kary  umowne  nie  pokryją  w  całości  poniesionej  przez
Zleceniodawcę  szkody  noże  on  dochodzić   odszkodowania  uzupełniającego  na
zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 
§9

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od ………….. r do 31.12.2018 r w tym
czasie ceny nie mogą ulec zmianie /formularz ofertowy/.

§10
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 11
 Wszelkie  spory  co  do  realizacji  umowy rozstrzygać  będzie  właściwy Sąd dla   siedziby
Zleceniodawcy.

§ 12
W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  Umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego

§13
Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz ofertowy z dn......................... będący
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

§ 14
Umowę niniejszą sporządza się  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.



 ....................................                                          .......................................

 


