ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.06.2016 r.
dotyczące usług w zakresie świadczenia usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany.
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824
Warszawa, tel. 22 56 89 100, fax 22 864 59 52, adres strony internetowej www.ODsbielanv.waw.Dl.
e-mail: przetarg@opsbielanv.waw.pl
Postanowienia ogólne.
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jest prowadzone
na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają do
niego zastosowania przepisy ustawy Pzp.
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są usługi pogrzebowe na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany jest zobowiązany sprawienie pogrzebu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na okres od pierwszego zlecenia do dnia
31 grudnia 2016 r.
Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny.
1.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi odpowiadać
treści zawartej w jego wzorze. Do oferty cenowej Wykonawca załącza wykaz cen
jednostkowych sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2A.
2.
Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym:
1) ceny ofertowej netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT za realizację całości
zamówienia,
2) ceny netto i brutto jednostkowej usługi standardowej brutto wraz z obowiązującą stawką
podatku VAT , przyjmując zakres usługi standardowej zgodnie z wykazem cen jednostkowych
stanowiącym załącznik nr 2A.
3.
Cenę ofertową brutto należy obliczyć mnożąc ilość pogrzebów przez cenę brutto jednostkowej
usługi standardowej zgodnie ze sposobem zawartym w formularzu ofertowym. Jeżeli łączna
cena ofertowa brutto nie będzie odpowiadała iloczynowi ilości pogrzebów oraz jednostkowej
cenie usługi brutto Zamawiający dokona poprawki omyłki rachunkowej poprzez samodzielne
obliczenie wyniku tego iloczynu.
4.
Cenę brutto jednostkowej usługi standardowej przyjmuje się na potrzeby postępowania, w celu
umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.
Za cenę brutto przyjmuje się cenę z podatkiem VAT ustalonym zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki
cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.
7.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.
8.
Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Termin oraz sposób składania ofert.
Oferty prosimy kierować mailem na adres p rze ta rR (S )o p sb ie la n y .w a w .p l do dnia 20.06.2016 r. do godz.
10.00 .
Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Postanowienia końcowe.
1.
Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje
Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania
umowy.
2.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed
podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG;
2)
dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP);
3)
dokument o nadaniu numeru REGON Wykonawcy;
4)
opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
100 000,00 zł;
3.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

.foska

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zam ówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić
sprawienie pogrzebu, stosownie do postanowień art. 17 ust 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr
LX/1840/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania
pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m. st. Warszawę.
2. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin,
zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami
określonymi w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz.2126) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej tzn. przygotowanie do
pogrzebu oraz pochowanie zwłok osoby zmarłej w grobie ziemnym, zwany dalej „pogrzebem
standardowym" obejmować będzie:
1) przewóz zwłok osoby zmarłej samochodem Wykonawcy w warunkach
zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z miejsca zgonu do miejsca przechowywania i
na cmentarz lub z miejsca zgonu i przechowywania (szpital) na cmentarz lub z
miejsca przechowywania (Zakład Medycyny Sądowej na ul. Oczki) na cmentarz,
a) zabranie zwłok powinno nastąpić w ciągu 3 godzin od czasu zgłoszenia z
miejsca wskazanego do chłodni, jeżeli zwłoki osoby zmarłej nie są
przechowywane w bezpłatnej chłodni,
2) przechowanie zwłok lub urny z prochami w miejscu do tego przeznaczonym do czasu
pogrzebu,
3) dokonanie pochówku w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, nie licząc dnia
zgłoszenia, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia w/w terminu, jeśli
nastąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od Wykonawcy, w wyniku których
nie będzie możliwe jego dotrzymanie. Zgodę na przedłużenie terminu dokonania
pochówku Wykonawca będzie musiał każdorazowo uzyskać od Zamawiającego na
piśmie, po wcześniejszym przedstawieniu okoliczności uzasadniających zmianę
terminu.
4) załatwienie wszystkich formalności w urzędach i na cmentarzu związanych z
pogrzebem,
5) przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochówku:
a) umycie i ubranie w odzież dostarczoną przez rodzinę lub inne osoby, a w
przypadku braku odzieży - zawinięcie w całun z grubego płótna. W
szczególnych przypadkach, takich jak chowanie osób zmarłych na choroby
zakaźne, szczątków ludzkich itp. - zgodnie z obowiązującymi przepisami
sanitarnymi,
b) złożenie zwłok osoby zmarłej w trumnie drewnianej o odpowiedniej
wielkości, z podstawowym wyposażeniem tj. poduszką i obiciem trumny od
wewnątrz materiałem lub do trumny przeznaczonej do kremacji,

c) transport trumny ze zwłokami do kremacji oraz dostarczenie urny do
spopielarni,
6) czynności na cmentarzu:
a) transport trumny ze zwłokami lub urny z prochami od bramy cmentarza lub
spopielarni do grobu,
b) wykopanie grobu ziemnego na pierwszą głębokość lub odkrycie grobu
c)

rodzinnego do dochowania
złożenie trumny ze zwłokami lub urny do grobu,

d) usypanie mogiły,
e) zapewnienie posługi świeckiej lub religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego,
f) niesienie krzyża, zapewnienie i ustawienie na mogile krzyża wraz z tabliczką
nagrobną lub innego akcentu nagrobnego, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Wykonanie czynności w pełnym zakresie nie będzie miało miejsca we wszystkich przypadkach.
Zamawiający dopuszcza możliwość przy realizacji konkretnego pochówku do rezygnacji z
niektórych elementów usługi (np. przygotowanie ciała do pochówku, zapewnienie i ustawienie
na mogile krzyża wraz z tabliczką nagrobną lub innego akcentu nagrobnego, zgodnie z
wyznaniem zmarłego), co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku
rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia
wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów
składających się na całość usługi pogrzebowej. Wynagrodzenie będzie pomniejszane o cenę
jednostkową elementu składowego usługi pogrzebowej wskazaną w formularzu ofertowym.
Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do dokonania pochówku
z zastosowaniem następujących procedur:
1) informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazywana faksem, mailem lub
telefonicznie, a następnie potwierdzona na piśmie w godzinach pracy OPS, t.j. od
8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku,
2)

w zleceniu Zamawiający poda dane dotyczące osoby zmarłej oraz wskaże, które
czynności składające się na wykonanie pogrzebu, wymienione w ust 3 wchodzą w
zakres wykonania konkretnego pogrzebu, wskaże również miejsce odbioru zwłok
osoby zmarłej i miejsce przechowywania zwłok do czasu pogrzebu, tj. w chłodni

będącej w dyspozycji Wykonawcy lub w innej chłodni,
3) osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym zgłosi się do
siedziby Zmawiającego po odbiór pisemnego zlecenia dokonania pochówku oraz
pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania pochówku,
4) Wykonawca zobowiąże się do załatwienia wszystkich formalności w urzędach i na
cmentarzu związanych z pogrzebem, na podstawie pisemnego upoważnienia
udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego,
5) Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego o terminie,
godzinie i dokładnym miejscu pogrzebu, niezwłocznie po dokonaniu powyższych
ustaleń.
Miejscem pochówku osób zmarłych będzie Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie,
gmina Piaseczno. W przypadkach uzasadnionych interesem rodziny osoby zmarłej lub w
przypadku osób posiadających uprawnienia do istniejącego grobu, katakumb, kolumbarium
miejscem pochówku będzie inny cmentarz na terenie m. st. Warszawy. Dopuszcza się pochówki
na cmentarzach, które nie są pod zarządem Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Zamawiający
każdorazowo będzie wskazywał cmentarz, na którym ma być dokonany pochówek.

6. Zamawiający zawarł porozumienie z Zarządem Cmentarzy Komunalnych na dokonywanie
pochówków na cmentarzach pozostających pod zarządem ZCK. Porozumienie obejmuje niżej
wymienione usługi cmentarne:
1) udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok,
2) czynności kancelaryjno-terenowe oraz korzystanie z mienia komunalnego związane z
przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez Wykonawcę grobu,
3) czynności kancelaryjno-terenowe oraz korzystanie z mienia komunalnego związane z
organizacją i wykonaniem pogrzebu.
7. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług
pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług,
Zamawiający określa ich ilość ogółem w skali całego zamówienia na 13 i taka ilość zostanie
przyjęta do wyliczenia ceny oferty.
8. Zamawiający w stosunku do ilości pogrzebów zastrzega, że w przypadku, gdy ilość pochówków
będzie mniejsza niż określona w ust. 7, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą ilość
wykonanych pogrzebów.
9. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo kontroli jakości wykonywanych usług w każdym
czasie.
10. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom
trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne podmioty, którymi Wykonawca będzie się
posługiwał przy realizacji zamówienia w przypadku niedołożenia przez te podmioty należytej
staranności przy wykonywaniu umowy.

Załącznik nr 2
j d n ia ____________ r.

O środek Pom ocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m. st. W arszaw y
ul. Przybyszew skiego 80/82
0 1 -8 2 4 W arszaw a

FO RM U LARZ O FERTY
1. Ja,
Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę

działając w im ieniu i na rzecz W ykonaw cy
Pełna nazwa
REGON
NIP
Adres
Telefon
E-mail:

odpow iadając na zapytanie ofertow e dotyczące realizacji zam ów ienia na św iadczenie usług pogrzebowych na
zlecenie Ośrodka Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. W arszaw y ośw iadczam , że oferuję spełnienie
przedmiotu zam ów ienia, zgodnie z w arunkam i zawartym i w opisie przedm iotu zam ów ienia za cenę:
Cena netto
usługi
standardowej
1

Stawka
podatku
VAT
2

Cena brutto
usługi
standardowej
(1 x 2 )
3

Szacunkowa
ilość
pogrzebów
4

Cena ofertowa
netto2

Cena ofertowa brutto2
(3 x 4 )

(1 x 4 )
5

6
.........................zł

............... zł

2.
3.
4.
5.

%

............... zł

13

......................... zł

słownie:.................................................

Do oferty cenow ej załączam w ykaz cen jednostkow ych sporządzony na form ularzu stanowiącym załącznik
nr 2A.
Zapoznałem się z w arunkam i um owy i nie w noszę w stosunku do nich żadnych uwag.
O św iadczam , że jestem zw iązany ofertą na okres 30 dni od upływu term inu składania ofert.
Zobow iązuję się przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania um owy, lecz przed podpisaniem umowy:
- aktualny odpis z w łaściw ego rejestru lub CEiDG;
- dokum ent o nadaniu num eru identyfikacji podatkowej W ykonaw cy (NIP);
- dokum ent o nadaniu num eru REGON W ykonaw cy
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokum ent potw ierdzający, że jestem jest ubezpieczony od
odpow iedzialności cyw ilnej w zakresie prow adzonej działalności zw iązanej z przedm iotem zam ów ienia na
kwotę m inim um 100 000,00 zł,

Załącznik nr 2A
W ykaz cen jednostkowych

Lp.

W yszczególnienie

1

Transport zwłok

2

Transport zwłok do pogrzebu z kremacją

3

Przygotowanie zwłok do pogrzebu w tym mycie

Cena netto

Cena brutto

i ubranie
4

Trumna wraz z wyposażeniem

5

Półtrumna wraz z wyposażeniem

6

Trumna do kremacji

7

Urna z tabliczką

8
9

Pochowanie lub dochowanie zwłok na
cmentarzach ZCK
Pochowanie lub dochowanie prochów na
cmentarzach ZCK

10

Tablica nagrobkowa

11

Krzyż wraz z wkopaniem

12

Niesienie krzyża

13

Przechowanie przez 1 dobę zwłok w chłodni

14

Przechowanie przez 1 dobę zwłok w zamrażarce

15

Przechowanie przez 1 dobę zwłok w chłodni w
szpitalach

16

Ceremonia pogrzebowa (posługa liturgiczna)
przy grobie, zgodnie z wyznaniem zmarłego

17

Pochowanie lub dochowanie zwłok na
cmentarzach wyznaniowych

18

Pochowanie lub dochowanie prochów na
cmentarzach wyznaniowych

Uwaga:
- dotyczy punktu, 13,14: Jeśli W ykonawca będzie przechowywał zwłoki w chłodni należącej do Zarządu
Cm entarzy Komunalnych należy podać cenę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem ZCK.
- pozycje w których ceny są niezależne od W ykonawcy należy wpisać : „Cena niezależna od W ykonawcy"
Z powyższej tabeli należy zsum ować wartości poszczególnych pozycji tj. (p o zycje :l,3 ,4 ,8 ,1 0 ,ll,1 2 ,1 3 ) i
przyjąć sumę jako cenę jednostkow ą usługi standardowej.

Załącznik nr 3
Umowa ............./ 2016
zawarta d n ia ............................ roku w W arszaw ie, pom iędzy:
, zwanym dalej Zam aw iającym ,
reprezentow anym przez:

........................................................................................................................................................, zwanym dalej W ykonaw cą,
reprezentow anym przez:

na podstawie art. 4 pkt 8 ustaw y z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam ów ień publicznych,
o następującej treści:

§1
1. Przedm iotem niniejszej um ow y jest św iadczenie przez W ykonaw cę usług pogrzebowych na zlecenie Ośrodka
Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszawy.
2. Szczegółow y opis przedm iotu um owy został określony w załączniku nr 1 który stanowi integralną część
umowy.

§2
1. Term in w ykonania przedm iotu um owy Strony ustalają od dnia podpisania um owy do 31.12.2016 r.
2. Umowa obejm uje pogrzeby zlecone przez Zam aw iającego w okresie trw ania niniejszej um owy.
3. Ze w zględu na szczególny charakter przedmiotu zam ów ienia i w iążący się z tym brak m ożliwości dokładnego
oszacow ania ilości usług, Zam aw iający określa ich ilość ogółem w skali całego zam ów ienia na 13 pogrzebów.
4. Zam aw iający zastrzega sobie m ożliw ość m odyfikacji określonego jak w yżej przedm iotu um owy polegającej
na zm niejszeniu przew idyw anej w ielkości zam ów ienia, a W ykonaw cy nie przysługuje z tego tytułu żadne
roszczenie w obec Zam aw iającego.
5. Zam ów ienie m oże być zakończone przed dniem 31.12.2016 r. w przypadku w yczerpania środków
finansow ych Zam aw iającego.
§3
1. W artość zam ów ienia netto w ynosi: ............. zł (słow nie złotych: ..
W ykonaw cy, stanow iącą załącznik nr 2 do niniejszej um owy.
2. W artość zam ów ienia brutto w ynosi: ............. zł (słow nie złotych:.. ......
.................... (słow nie z ło ty c h :....................................), wg s ta w k i........... %.
3. Cena netto usługi standardow ej w ynosi: ............... zł (słownie złotych
W ykonaw cy, stanow iącą załącznik nr 2 do niniejszej um owy.
4. Cena brutto usługi standardow ej w y n o s i:
zł (słownie złotych: .
.................... (słow nie z ło ty c h :....................................), wg s t a w k i...........%.

), zgodnie z ofertą
), w tym podatek VAT
), zgodnie z ofertą
...), w tym podatek VAT

§4
1. W ykonawca ośw iadcza, że posiada odpowiednie kw alifikacje do profesjonalnego w ykonania um owy.
2. W ramach realizacji um ow y W ykonaw ca zobow iązuje się do:
2.1 w ykonania przedm iotu um owy przy zachow aniu należytej staranności, stosow anie do postanow ień art.
17 ust 1 pkt 15 i art. 44 ustaw y z dnia 12 marca 2004 r. o pom ocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z
późn. zm.) oraz Uchw ały Nr LX/1840/2009 Rady m. st. W arszaw y z dnia 27 sierpnia 2009 r. w spraw ie zasad
sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów , realizow anych przez m. st. W arszaw ę - zgodnie z
opisem przedm iotu zam ów ienia oraz ofertą W ykonaw cy,
2.2 św iadczenia usług pogrzebow ych z poszanow aniem godności osób zm arłych i ich rodzin, zgodnie z
przyjętym i w tym zakresie norm am i i zw yczajam i oraz zgodnie z przepisam i określonym i w Ustawie z dnia 31
stycznia 1959 r. o cm entarzach i chowaniu zm arłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.) oraz przepisam i
w ykonaw czym i do tej ustawy,
2.3 załatw iania w szystkich form alności w urzędach i na cm entarzu zw iązanych z w ykonaniem pogrzebu, na
podstawie pisem nego upow ażnienia udzielonego pracow nikow i W ykonaw cy przez Zam aw iającego,
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2.4 pow iadam iania Zam aw iającego o term inie, godzinie i dokładnym miejscu pogrzebu niezw łocznie po
dokonaniu ustaleń,
2.5 realizacji przedm iotu um owy z zachow aniem tajem nicy służbow ej w zakresie inform acji na temat
danych osób zm arłych. W przypadku pozyskania przez W ykonaw cę danych osobow ych podczas
w ykonyw ania przedm iotu um owy W ykonaw ca zobow iązuje się do przestrzegania zasad przetw arzania i
ochrony danych osobow ych zgodnie z przepisam i ustaw y z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135) i podjęcia w szelkich środków zabezpieczających dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupow ażnionym . W ykonanie niniejszej um owy nie w iąże się z udostępnianiem
danych przez Zam aw iającego.
3. W ykonaw ca zobow iązuje się do przekazania Zam aw iającem u wykazu osób upow ażnionych do dokonyw ania
czynności w im ieniu W ykonaw cy. Każdorazow a zm iana osób następow ać będzie poprzez pisem ne
pow iadom ienie Zam aw iającego i nie stanowi zm iany treści um owy.
4. W ykonaw ca zobow iązany jest posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokum ent
potw ierdzający, że W ykonaw ca jest ubezpieczony od odpow iedzialności cywilnej od prow adzonej działalności
zw iązanej z przedm iotem um ow y na kwotę m inim um 100 000,00 zł. W ykonawca zobow iązuje się do utrzym ania
lub kontynuow ania polisy ubezpieczeniow ej przez okres obow iązyw ania umowy.
5. Zam aw iający zobow iązuje się do:
5.1 w spółpracy z W ykonaw cą,
5.2 przekazyw ania w szelkich inform acji zw iązanych z realizacją przedm iotu zam ówienia.
§5
1. W przypadku zabrania zw łok przez inny Zakład pogrzebow y, Zam aw iający zobow iązuje się pokryć
poniesione przez w /w zakład koszty do czasu zgłoszenia W ykonaw cy. W ykonaw ca zobow iązuje się do
niezw łocznego po zleceniu od Zam aw iającego odbioru zw łok i przewiezieniu ich do swojej przechow alni.
W ykonaw ca dokonuje zapłaty na podstawie faktury w ystaw ionej na W ykonawcę. Rozliczenie z powyższego
tytułu pom iędzy Zam aw iającym a W ykonaw cą nastąpi na podstaw ie faktury lub rachunku w ystaw ionych przez
W ykonaw cę na Zam aw iającego.
2. W przypadku, gdy zwłoki znajdują się w przechow alni Szpitala Bielańskiego lub innego szpitala, W ykonaw ca
dokonuje zapłaty za przechow alnię na podstaw ie faktury w ystaw ionej przez Szpital Bielański lub inny szpital na
W ykonaw cę. Rozliczenie z pow yższego tytułu pom iędzy Zam aw iającym a W ykonaw cą nastąpi na podstawie
faktury lub rachunku w ystaw ionych przez W ykonaw cę na Zam aw iającego.
3. W przypadku, gdy zw łoki znajdują się w ZM S lub w szpitalu odbiór zwłok przez W ykonaw cę w celu
przygotow ania ich do pogrzebu następuje dzień przed pogrzebem . W przypadku, gdy cena przechow alni
szpitala jest w yższa niż cena przechow alni W ykonaw cy, W ykonaw ca następnego dnia od dnia zgłoszenia
pochówku, przewozi ciało do przechow alni własnej.
4. W ykonaw ca każdorazow o uzgadnia z Zam aw iającym m iejsce dokonania pochówku.
5. Pogrzeb powinien odbyć się na w skazanym przez Zam aw iającego Cm entarzu Kom unalnym . W w yjątkow ych
sytuacjach dopuszcza się zlecenie pochówku na cm entarzu nie pozostającym pod zarządem Zarządu Cm entarzy
Kom unalnych.
6. W przypadku, gdy Zam aw iający zleci realizację usługi z dochow aniem do w skazanego grobu na Cm entarzu
innym niż Cm entarz Kom unalny Południowy:
6.1 czynność pochow ania zw łok realizow ana w uzgodnieniu z Zam aw iającym jest przez firm ę upraw nioną
do pochow ania zw łok na danym cm entarzu,
6.2 W ykonaw ca dokonuje zapłaty firm ie w ykonującej pochow anie na podstawie faktury w ystaw ionej na
W ykonaw cę przez firm ę w ykonującą pochowanie,
6.3 rozliczenie z pow yższego tytułu pom iędzy Zam aw iającym a W ykonaw cą następuje na podstawie
faktury lub rachunku w ystaw ionych przez W ykonaw cę na Zam aw iającego.
7. W ykonaw ca upow ażniony jest przez Zam aw iającego do dokonania w szelkich form alności zw iązanych z
pochówkiem w zakresie usług w ykonyw anych przez Zarząd Cm entarzy Kom unalnych na zasadzie w yłączności,
obejm ujących zbyw anie m ajątkow ych praw do grobu, nadzór nad praw idłowym w ykopaniem grobu oraz
przebiegiem pogrzebu. Kosztam i zostanie obciążony Zam aw iający. W przypadku pochówku na cm entarzu, który
nie jest pod zarządem Zarządu Cm entarzy Kom unalnych, W ykonaw ca zobow iązany będzie pośredniczyć
analogicznie na podstaw ie odrębnego upow ażnienia.
8. W w yjątkow ych przypadkach dopuszcza się dokonanie dochow ania zw łok (z ew entualną krem acją zwłok) do
w skazanego przez Zam aw iającego grobu. W przypadku pochówku na cm entarzu, który nie jest pod zarządem
Zarządu Cm entarzy Kom unalnych, W ykonaw ca zobow iązany będzie pośredniczyć analogicznie, jak w ust. 7, na
podstaw ie odrębnego upow ażnienia.
9. W przypadku zlecenia przez Zam aw iającego dokonania pochówku na Cm entarzu Kom unalnym
Południow ym lub Północnym , opłaty za przechow anie zm arłego dokonuje Zam aw iający na podstaw ie faktury
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w ystaw ionej na Zam aw iającego przez Zarząd Cm entarzy Kom unalnych zgodnie z obow iązującym cennikiem
Zarządu Cm entarzy Kom unalnych.
10. Strony ustalają, iż w przypadku w ystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 9, koszt pogrzebu, o którym
mowa w § 3 ust. 4 zostanie pom niejszony o kwoty, o których mowa ust. 9 .

§6
1. Strony ustalają następujących przedstawicieli do kontaktu:
1.1 ze strony Zam aw iającego: Marta Gierasim ow icz, Danuta Gołębiew ska tel. 22 56 89 139, 22 56 89 180
1.2 ze strony W y k o n a w cy :.....................................................................................................................................................
§7
1. Zam aw iający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do bieżącej kontroli jakości św iadczonych usług oraz ich
zgodności z opisem przedm iotu zam ów ienia, przez upow ażnionych pracow ników Zam aw iającego.
2. W ykonaw ca jest zobow iązany niezw łocznie zastosow ać się do zaleceń pokontrolnych Zam aw iającego.

§8
1. W ykonaw ca przedm iot um ow y zrealizuje osobiście / z udziałem podw ykonaw ców .
2. Zam aw iający w yraża zgodę na powierzenie w ykonania części przedm iotu um owy innym podm iotom .
3. W przypadku powierzenia części zam ów ienia podw ykonaw com W ykonaw ca ponosi odpow iedzialność
w obec Zam aw iającego za działania podw ykonaw ców jak za działania własne.
§9
1. Podstawą do w ypłacenia w ynagrodzenia będzie faktura w ystaw iona przez W ykonaw cę każdorazow o po
w ykonaniu usługi pochówku.
2. W ynagrodzenie za w ykonaną usługę obejm ow ać będzie faktycznie w ykonane czynności, których koszty
będą zgodne z w ykazem cen jednostkow ych usługi pogrzebow ej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
um owy.
3. W przypadku konieczności w ykonania usług ujętych w w ykazie cen jednostkow ych, których koszt jest
niezależny od W ykonaw cy, a także przechow ania zw łok w chłodni powyżej doby na skutek okoliczności, za
które nie odpow iada W ykonaw ca oraz w chłodniach szpitalnych, W ykonaw ca obciąży Zam aw iającego
dodatkow ą należnością. Każdorazow o koszty niezależne od W ykonaw cy m uszą zostać zaakceptow ane przez
Zam aw iającego.
4. O dbiorcą faktury i płatnikiem zobow iązań z tytułu w ykonania przedmiotu um owy jest Ośrodek Pom ocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszaw y, ul. Przybyszew skiego 80/82, 01-824 W arszaw a.
5. Podatnikiem podatku od tow arów i usług jest m. st. W arszaw a NIP: 525-22 -48-481.
6. W ynagrodzenie będzie płatne na podstaw ie przedłożonej faktury w term inie 21 dni od daty jej otrzym ania
przez Zam aw iającego, przelew em na konto W ykonaw cy w skazane na fakturze.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zam aw iający może w ystąpić do W ykonaw cy z propozycją
w cześniejszego rozliczenia usług w ykonanych w danym miesiącu.
8. Za dzień zapłaty w ynagrodzenia przyjm uje się dzień obciążenia rachunku bankow ego płatnika.

§10
1. Strony ustalają, że obow iązują je kary umowne:
1.1 W ykonaw ca zostanie obciążony przez Zam aw iającego karą um owną w przypadku odstąpienia od um owy
przez Zam aw iającego z w iny W ykonaw cy lub nieuzasadnionego odstąpienia od um owy przez W ykonaw cę w
w ysokości 10 % ceny um owy, o której mowa w § 3 ust. 2;
1.2 w przypadku niew ykonania usługi przez W ykonaw cę zgodnie z postanow ieniam i um owy, W ykonaw ca
zapłaci Zam aw iającem u karę um owną w w ysokości 5% ceny realizow anego pogrzebu;
1.3 w przypadku naruszenia jakiegokolw iek postanow ienia um owy, W ykonaw ca zapłaci Zam aw iającem u karę
um ow ną w w ysokości 5 % ceny umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.
2. W ykonaw ca może żądać od Zam aw iającego odsetek ustaw ow ych za zwłokę w zapłacie w ynagrodzenia.
3. Kary um owne określone w niniejszej um owie m ogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych
tytułów.
4. Przewidziane w niniejszym paragrafie kary um ow ne nie w yłączają m ożliwości dochodzenia przez
Zam aw iającego odszkodow ania przew yższającego w ysokość kar um ownych na zasadach ogólnych określonych
w kodeksie cywilnym .
5. W ykonaw ca w yraża zgodę na potrącanie przez Zam aw iającego kar um ownych z przysługującego W ykonaw cy
w ynagrodzenia. Zam aw iający poinform uje W ykonaw cę na piśm ie o fakcie pom niejszenia w ynagrodzenia
W ykonaw cy w zw iązku z pow staniem obowiązku zapłaty kw oty kar um ownych.
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§ 11
1. W razie w ystąpienia istotnej zm iany okoliczności pow odującej, że w ykonanie um ow y nie leży w interesie
publicznym , czego nie m ożna byto przew idzieć w chwili jej zawarcia, Zam aw iający może odstąpić od um owy w
term inie 30 dni od pow zięcia w iadom ości o powyższych okolicznościach. W takich przypadkach W ykonawca
może żądać jedynie w ynagrodzenia należnego z tytułu w ykonanej części um owy.
2. W razie niew ykonyw ania lub nienależytego w ykonyw ania przez W ykonaw cę postanow ień um owy
Zam aw iający może odstąpić od um owy po upływie term inu w yznaczonego W ykonaw cy na doprow adzenie do
stanu zgodnego z ustaleniam i um owy.
3. W razie rażącego naruszenia przez W ykonaw cę postanow ień um owy, Zam aw iającem u przysługuje prawo
odstąpienia od um ow y bez w yznaczenia term inu dodatkow ego.

§12
* Wersja dla os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz dla os. fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą

1. W yko naw ca o św iad cza , że zn a n y je st mu fakt, iż tre ść n in iejszej um o w y, a w szcze gó ln o ści przed m io t
um ow y i w yso ko ść w yn a gro d ze n ia , sta n o w ią in fo rm ację p u b liczn ą w ro zu m ie n iu art. 1 ust. 1 ustaw y z
dnia 6 w rze śn ia 2001 r. o d o stę p ie do in fo rm acji p u b liczn e j (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058), która podlega
u d o stęp n ie n iu w tryb ie p rze d m io to w e j ustaw y, z za strze że n ie m ust. 2 (ew . i ust. 3).
2. W yko n aw ca w yraża zgo dę na u d o stęp n ian ie w try b ie ustaw y, o której m ow a w ust. 1, zaw a rtych w
n in iejszej um o w ie d o tyczą cych go danych o so b o w ych w zakresie o b e jm u jącym im ię i nazw isko , a w
przypad ku p ro w ad zen ia d zia ła ln o ści go sp o d a rcze j - ró w n ież w zakre sie firm y.
3. Ze w zględ u na taje m n icę p rze d się b io rcy u d o stę p n ie n iu , o którym m ow a w ust. 1, nie będą p o d le gały
in fo rm acje zaw arte w § ..., za łączn iku nr ... do n in iejszej um ow y sta n o w ią ce in fo rm ację te ch n iczn e ,
te ch n o lo g iczn e , o rg a n iza cyjn e p rze d się b io rstw a lub inne p o siad ające w arto ść g o sp o d a rczą (w yłą czn ie w
przypad ku o so by fizyczn e j p ro w ad zące j d zia ła ln o ść g o sp o d a rczą ).
* „wersja dla przedsiębiorcy” — innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

1. W yko n aw ca o św iad cza , że zn a n y je st mu fakt, iż tre ść nin iejszej um ow y, a w szcze g ó ln o ści do tyczące
go dane id e n tyfiku ją ce , p rze d m io t um ow y i w yso ko ść w yn agro d ze n ia, sta n o w ią in fo rm ację p u b liczn ą w
ro zu m ie n iu art. 1 ust. 1 ustaw y z dnia 6 w rze śn ia 2001 r. o d o stępie do in fo rm acji p u b liczn e j (t.j. Dz.U. z
2015 r., poz. 2058 ), która p o dlega u d o stęp n ian iu w try b ie p rzed m io to w e j u staw y (ew. z za strze że n ie m
ust. 2).
2. Ze względu na tajem nicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały
inform acje zawarte w § ..., załączniku nr ... do niniejszej um owy stanow iące inform acje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstw a lub inne posiadające w artość gospodarczą.

§13
1. W ykonaw ca zobow iązuje się pow iadom ić Zam aw iającego o każdej zm ianie danych i stanu faktycznego,
m ających w pływ na realizację um owy.
2. W szelkie zm iany i uzupełnienia niniejszej um ow y w ym agają zachow ania form y pisemnej.
3. Do spraw zw iązanych z realizacją niniejszej um owy zastosow anie mają przepisy Kodeksu Cyw ilnego oraz inne
przepisy w łaściw e ze w zględu na przedm iot umowy.
4. Strony będą dążyły do polubow nego rozw iązyw ania ew entualnych sporów powstałych pom iędzy nimi na tle
niniejszej um owy. W przypadku jednak braku m ożliw ości osiągnięcia porozum ienia, spory te poddane zostaną
rozstrzygnięciu przez sąd pow szechny w łaściw y m iejscow o dla siedziby Zam aw iającego.

§ 14
Um owę sporządzono w dwóch jednobrzm iących egzem plarzach, po jednym dla każdej ze stron.
W ykonaw ca

Zam aw iający

Załączniki do um owy:
Opis przedm iotu zam ów ienia - załącznik nr 1
Kalkulacja cenowa - załącznik nr 2
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