
Umowa na świadczenie usług pogrzebowych nr …../2019 

 

Zawarta w dniu …………. roku w Wejherowie pomiędzy: 

Gminą Miasta Wejherowa 
84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 

NIP 588-10-00-993, 

reprezentowaną przez Panią Annę Kosmalską Dyrektora  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie z siedzibą 

84-200 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

1. Strony zgodnie oświadczają, że z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)  w stosunku do poniższej umowy prze-

pisów ustawy nie stosuje się . 
2. Wybór Sprzedawcy nastąpił w wyniku wyboru oferty składanej w trybie zaproszenia cenowo 

- ofertowego z dnia …………… roku. Umowa zostaje zawarta  na warunkach zawartych 

w złożonej ofercie z dnia ………… stanowiącej załącznik do umowy. 
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu 

zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie. 

 

§ 2 

1. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach realizacji zadań własnych gminy rozumie 

się: 
 zapewnienie miejsca na grób (opłata za miejsce + koszt wykopania grobu), 
 zapewnienie trumny drewnianej, 
 zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej, 
 zapewnienie krzyża drewnianego, 
 zapewnienie autokarawanu do przewiezienia zwłok (transport ciała) z miejsca zgonu do 

miejsca pochówku (w tym koszt worka na ciało), 
 przechowywanie ciała w chłodni, 
 zapewnienie uczestnictwa 4 żałobników, 
 przygotowanie ciała do pochówku, łącznie z ubraniem zwłok, 
 zapewnienie kompletnej bielizny, odzieży i obuwia dla zmarłego, 
 zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego, 
 zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej (wpuszczenia ciała do grobu, 

zasypanie i zamkniecie grobu). 
2. W przypadku urodzenia martwego płodu niezależnie od czasu trwania ciąży przez świad-

czenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Wejherowie rozumie się:  
 zapewnienie drewnianej trumny, 

 zapewnienie autokarawanu do przewiezienia płodów ze Szpitala Miejskiego w Wejhero-

wie do miejsca pochówku- Cmentarz  Śmiechowski w Wejherowie, 
 zapewnienie obsługi pogrzebu (minimum 2 żałobników) polegającej na umieszczeniu 

trumny w grobowcu. 
3. W przypadku szczątków ludzkich przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebo-

wych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie rozumie się: 



 zapewnienie miejsca na grób (opłata za miejsce + koszt wykopania grobu), 

 zapewnienie drewnianej trumny, 

 zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej, 

 zapewnienie krzyża drewnianego, 
 zapewnienie autokarawanu do przewiezienia szczątków ludzkich z Prokuratury Rejono-

wej do miejsca pochówku (w tym koszt worka ), 
 zapewnienie obsługi pogrzebu (minimum 2 żałobników) polegającej na wpuszczenia 

trumny do grobu, zasypanie i zamkniecie grobu. 
§ 3  

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 od zawartej umowy oraz nie 

będzie wnosić roszczeń ze strony Wykonawcy. 

§ 4 

Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie pisemne wystawione przez Zamawiającego 

określające miejsce pochówku jak również zakres wykonanych usług. Po otrzymaniu zlecenia 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu. 

§ 5 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości określonej w formularzu cenowo – ofertowym z dnia ……………………. 

(załącznik do umowy). 
2. W/w ceny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres trwania umowy. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej wykonanej usłudze z terminem płatności 14 

dni od daty jej otrzymania. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur nabycia z następującymi danymi: 

Nabywca: Gmina Miasta Wejherowa 

84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 

NIP: 588-10-00-993 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

84-200 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17 
§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grud-

nia 2019 roku. 
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na 

koniec miesiąca.  
§ 7 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania 

zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto ceny usługi. 

§ 8 

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. 
§ 9 

Niniejszą umowę sporządza się w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
      


