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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

PROJEKT UMOWY 
 
 
W dniu ………… 2011 r. w Białej pomiędzy Gminą Biała mającą siedzibę w Białej,  
ul. Rynek 10, zwaną w dalszej części „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
Burmistrza – Arnolda Hinderę 
a …………………………….. zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym 
przez: …………………………………………………  
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (podstawa prawna art. 10 ust. 1 oraz art. 
39-46 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. 
Nr. 171, poz. 1058) zastała zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zakresem 
zamówienia określonym w SIWZ następujące zadanie: 
I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej. 
II. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu 
komunalnym. 
 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Usługi utrzymania cmentarza: 
I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej w zakres którego wchodzi: 

 prowadzenie księgi wieczystej cmentarza; 

 prowadzenie dokumentacji zgonów; 

 prowadzenie ewidencji miejsc grzebalnych; 

 ustalenie i wskazywanie miejsc pochówku;  

 prowadzenie bieżących zmian inwentaryzacji cmentarza  

 egzekwowanie przestrzegania regulaminu cmentarza który winien być 
umieszczony w miejscach ogólnie dostępnych, 

 nadzorowanie prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.) w 
zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach 
szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników oraz 
odstępów między tymi miejscami oraz w zakresie gospodarowania odpadami 
pochodzącymi z rozbiórki bądź stawiania nowych pomników (gruz, ziemia) 
usuwane będą z terenu cmentarza przez firmy usługowe. 

 właściwe zabezpieczenie prowadzonych dokumentów związanych z zarządzanym 
cmentarzem komunalnym. 

 
II. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu 
komunalnym obejmuje: 

 utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu komunalnym; 

 utrzymywanie istniejącego ogrodzenia w stanie estetycznym i spełniającym swoją 
rolę 

 zagospodarowanie nowych kwater grzebalnych oraz właściwe ich oznakowanie; 

 prowadzenie pielęgnacji drzewostanu, utrzymywanie w należytym stanie terenów 
      zielonych na cmentarzu; 

 koszenie trawy minimum 5-krotnie w roku oraz wywóz trawy; 

 dbanie o ochronę zabytków znajdujących się na cmentarzu; 

 prowadzenie bieżącego remontu istniejących alejek; 

 wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego; 

 w okresie zimowym odśnieżanie i zwalczanie śliskości na dojściach i dojazdach 
do cmentarza oraz na głównej alejce; 
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 utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na parkingu   
zlokalizowanym przy cmentarzu 

Pożądany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. 
Kod CPV: 98.37.11.11-5 
 

§ 2 
 

Termin wykonania zamówienia od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.  
 

§ 3 
 

Funkcję koordynatora robót ze strony Zamawiającego pełnić będzie Joachim Ernst. 
 

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową: 

 
 
I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej 
 

Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł  
(Słownie:.....................................................................................................................……) 
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł 
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł 
(Słownie:............................................................................................................................) 
 

II.       Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu 
komunalnym 

Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł  
(Słownie:.....................................................................................................................……) 
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł 
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł 
(Słownie:............................................................................................................................) 
 
RAZEM: 
Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł  
(Słownie:.....................................................................................................................……) 
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł 
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł 
(Słownie:............................................................................................................................) 
 
2. Należne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w terminie …dni  
    od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy  
3. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …………………………….. 
4. Zamawiający posiada nr NIP 755-19-12-048 

 
§ 5 

 
1.   Strony postanawiają, iż obowiązującą je formy odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w   

podanych  wysokościach: 
      a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w 

wysokości 10%  wynagrodzenia umownego, 
b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości       
ustawowej. 

§ 6 
 

W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich w skutek nie wykonania lub nie 
należytego wykonania prac będących przedmiotem umowy, winę ponosi Wykonawca łącznie 
ze skutkami finansowymi. 

 
§ 7 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Nie dopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. 
 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sądy 
Powszechne.  

§ 10 
 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


