
                          Załącznik Nr 3 do postępowania OPS.A.261.33.2019 
                                                      „Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie 

Ośrodka Pomocy Społecznej im.. Ireny 

Sendlerowej  w Aleksandrowie Ł.” 

 

UMOWA nr  OPS.A.262.     .2019 
 

zawarta w dniu  ……………………. r. w Aleksandrowie Łódzkim pomiędzy: 

 

Gminą Aleksandrów Łódzki z siedzibą  w  Aleksandrowie Łódzkim 95-070,  Plac Tadeusza 

Kościuszki 2,   NIP 7322134537,  w imieniu której działa: 

Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim  

95-070, ul. Piotrkowska 4/6 , 

reprezentowany przez    

Sławomira Michalaka – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, 

zwanym dalej „Zamawiający” 

a 

firmą………………………………………………   

z siedzibą …………………………………………………NIP  ……………,   REGON : …………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 
       

      § 1 

1. Zgodnie z ofertą z dnia ……...2019 r. Wykonawca na zamówienie Zamawiającego wykona kompleksowe 

usługi pochowania zwłok osoby zmarłej, dziecka lub dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas 

trwania ciąży lub szczątków ludzkich, w sposób tradycyjny lub poprzez spopielenie, co obejmuje w 

szczególności: 

1)  Dopełnienie w urzędach (również w administracji cmentarza) wszelkich 

formalności związanych ze zgonem oraz ceremonią pogrzebową, w tym wniesienie 

opłaty za miejsce pochówku, wykopanie i usypanie mogiły. 

2) Zakup trumny / urny wraz z akcesoriami. 

3) Przygotowanie zwłok osoby zmarłej / kremacja. 

4) Zakup odzieży. 

5) Pokrycie kosztów chłodni. 

6) Transport zwłok /szczątków ludzkich. 

7) Pochowanie zwłok / szczątków ludzkich ( wykopanie i zasypanie grobu) 

8) W przypadku znacznego rozkładu szczątków ( pozostała czaszka i kości długie) 

szczątki chowane w trumience lub skrzynce ekshumacyjne. 

9) Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej, klepsydr. 

10)  Opłata cmentarna. 

11) Posługa liturgiczna tj. pokropek, modlitwa przy trumnie osoby zmarłej, 

odprowadzenie do grobu, modlitwa nad grobem, inne zwyczajowe formy ostatniego 

pożegnania. 

12) Inne koszty wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem  

oraz miejscowymi zwyczajami, np.: wystawienie trumny ze zwłokami osoby zmarłej 

w Kaplicy 

 

2. Wykonawca zapewni wykonanie usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r poz 1473) i rozporządzeń wykonawczych Ministra 

Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, wydanymi na podstawie ustawy. 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

1. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pogrzebowych na 

rzecz Zamawiającego według cen zamieszczonych w poniższych tabelach: 

 

 

 

a) Usługa wykonania pochówku zwłok osoby zmarłej obejmująca: 

 

Lp. Nazwa wykonywanej czynności Cena brutto 

1 Dopełnienie w urzędach (również administracji cmentarza) wszelkich 

formalności związanych ze zgonem oraz ceremonią pogrzebową, w tym 

wniesienie opłaty za miejsce pochówku, wykopanie i usypanie mogiły. 

 

 

 

2 Zakup trumny / urny wraz z akcesoriami.  

3 Przygotowanie zwłok osoby zmarłej / kremacja.                  

4 Zakup odzieży.                    

5 Pokrycie kosztów chłodni.                    

6 Transport zwłok.                  

7 Pochowanie zwłok.                    

8 Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej, klepsydr.                    

9 Opłata cmentarna.                  

10 Posługa liturgiczna tj. pokropek, modlitwa przy trumnie osoby zmarłej, 

odprowadzenie do grobu, modlitwa nad grobem, inne zwyczajowe formy 

ostatniego pożegnania. 

 

 

 

11 Wystawienie trumny ze zwłokami osoby zmarłej w Kaplicy                    

                                                                          RAZEM               

 

b) Usługa wykonania pochówku zwłok dziecka lub dziecka martwo urodzonego, bez względu na 

czas trwania ciąży obejmująca: 

 

Lp. Nazwa wykonywanej czynności Cena brutto 

1 Dopełnienie w urzędach (również administracji cmentarza) wszelkich 

formalności związanych ze zgonem oraz ceremonią pogrzebową, w tym 

wniesienie opłaty za miejsce pochówku, wykopanie i usypanie mogiły. 

 

 

                   

2 Zakup trumny / urny.                  

3 Pokrycie kosztów chłodni.                    

4 Transport zwłok.  

5 Pochowanie zwłok.                    

6 Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej.                    

7 Opłata cmentarna.               

8 Posługa liturgiczna tj. pokropek, modlitwa przy trumnie osoby zmarłej, 

odprowadzenie do grobu, modlitwa nad grobem, inne zwyczajowe formy 

ostatniego pożegnania. 

 

 

                 

                                                                          RAZEM               

 

 

 

 



 

c) Usługa wykonania pochówku szczątków ludzkich obejmująca: 

 

Lp. Nazwa wykonywanej czynności Cena brutto 

1 Dopełnienie w urzędach (również administracji cmentarza) wszelkich 

formalności związanych ze zgonem oraz ceremonią pogrzebową, w tym 

wniesienie opłaty za miejsce pochówku, wykopanie i usypanie mogiły. 

 

 

 

2 Zakup trumny / urny.                   

3 W przypadku znacznego rozkładu szczątków ( pozostała czaszka i kości długie) 

szczątki chowa się w trumience lub skrzynce ekshumacyjnej. 

 

4 Transport szczątków ludzkich.                   

5 Pochowanie zwłok.                     

6 Kremacja.  

7 Zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej.                     

8 Opłata cmentarna.                   

                                                                         RAZEM                

 

2. Cena za wykonanie jednorazowej kompleksowej usługi pochowania zwłok ludzkich nie może      

     Przekroczyć……………….zł brutto, z tym, że    

   Zamawiający zapłaci za te czynności wchodzące w skład usługi, które będą faktycznie wykonane, zgodnie      

    z oferowanymi cenami – oferta Wykonawcy stanowi załącznik do umowy. 

3. Cena za wykonanie jednorazowej kompleksowej usługi pochowania dziecka lub dziecka martwo 

  urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży  nie może przekroczyć ……………. zł brutto    

  z tym, że Zamawiający zapłaci za te czynności wchodzące w skład usługi, które będą faktycznie wykonane,  

  zgodnie z oferowanymi cenami – oferta  Wykonawcy stanowi załącznik do umowy. 

4.  Cena za wykonanie jednorazowej kompleksowej usługi pochowania szczątków ludzkich   nie może 

  przekroczyć …………. zł. brutto z tym, że    

  Zamawiający zapłaci za te czynności wchodzące w skład usługi, które będą faktycznie wykonane, zgodnie   

  z oferowanymi cenami – oferta Wykonawcy stanowi załącznik do umowy. 

5. Umowa dotyczy pochówku na Cmentarzu Rzymskokatolickim na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. 

6. Zamawiający na życzenie rodziny dopuszcza możliwość dokonania pochówku lub kremację zwłok i 

   pochówek urny na innym cmentarzu niż Cmentarz Rzymskokatolicki w Aleksandrowie Łódzkim, wówczas   

  za taki pochówek Wykonawca winien dokonać rozliczenia według poniesionych rzeczywistych kosztów  i   

  taką wycenę przedstawić Zamawiającemu ( kserokopię rachunków w załączeniu). Cena brutto za taki 

  pochówek nie może być większa niż cena brutto za jeden pochówek wykazana w § 2 pkt 2, 3 i 4 umowy.   

  Powstałą ewentualną różnicę w kosztach pochówku pokrywa rodzina. 

7. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom Wykonawca 

   zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz odpowiadał będzie    

   za ich działania i zaniechania działań jak za działania lub zaniechania własne. 

§ 3 

1. Wykonawca przystąpi do czynności pochowania zwłok niezwłocznie po zleceniu oraz dokona niezbędnych 

czynności wchodzących w zakres usług i w sposób zgodny z przepisami o chowaniu zmarłych. 

2. Zlecenie dokonania pochówku będzie przekazywane Wykonawcy pisemnie. W wyjątkowych przypadkach 

zlecenie przekazywane będzie telefonicznie. Wymaga to jednak pisemnego potwierdzenia, dokonanego w 

ciągu trzech dni od zgłoszenia telefonicznego. 



3. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia dokonać eksportacji zwłok z miejsca 

zgonu do chodni. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie działania zapewniające godny pochówek i obsługę 

formalności z nim związanych. 

5. Po wykonaniu usługi Wykonawca przedłoży fakturę ze specyfikacją usług. 

§ 4 

1.Zapłata za wykonaną usługę pogrzebową po zweryfikowaniu rachunku nastąpi przelewem na konto w ciągu   

   14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego w banku dyspozycji przelewu      

    zapłaty. 

§ 5 

Zamawiający ma prawo kontroli jakości i terminowości wykonania przedmiotu zamówienia. 

§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający niezwłocznie 

zawiadamia pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

usunięcia nieprawidłowości. 

2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 1 Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie przez siebie określonym, informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

            § 7 
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy ( za nienależyte wykonanie umowy rozumie się między 

innymi nieterminowe wykonanie  usługi określonej w umowie lub nie wykonanie którejkolwiek z czynności 

składającej się na szczegółowy zakres usługi, o której mowa w specyfikacji stanowiącej załącznik do umowy). 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1.000,00 ( słownie : jeden tysiąc 

złotych) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

Wykonawcy przysługuje kara pieniężna w wysokości 1.000,00 (słownie : jeden tysiąc złotych). 

4. Niezależnie od kary umownej, k której mowa w ust. 1 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającą wysokość tej kary. 

              § 8 

1. Umowa obowiązuje od 01.01.2020r. do 31 grudnia 2021 r. 

§ 9 

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej określonych warunkach: 

a) w stosunku do terminu realizacji umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynikła z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) w razie zmiany sposobu i zakresu realizacji zamówienia, gdy konieczność ich wprowadzenia wynikła 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np., gdy obniży to koszty 

realizacji zadania). 

                                                                              § 10 
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 31 stycznia 

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

§ 11 

Spory między stronami będzie rozpatrywał rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny właściwy dla 

miejsca wykonania umowy. 

           § 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

Zamawiający:                                                                            Wykonawca: 


