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UMOWA NR ZP/….…/22 

 

Zawarta w Brzegu w dniu ..................... r. pomiędzy: 

Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu  

przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 7471248878, reprezentowany przez: 

Dyrektora  - Marka Sidora, 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Lucyny Kozery 

zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………… 

zam.…………………………………………………………………………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………………………………. 

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /lub KRS*/zbędne 

skreślić/ nr ………………… z dnia……………….…........................................................... 

mającym siedzibę w …………………………..……..…………………………..…………… 

posiadającym rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą nr……………….... 

………………………………………………………, który jest ujawniony w wykazie 

podmiotów VAT prowadzonym prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „Biała 

Lista”.  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie                                 

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 

20/2021 Dyrektora ZNM w Brzegu z dnia 16 lutego 2021r.  

 

Na zadanie Rada Miejska przeznaczyła środki finansowe w budżecie Gminy. 

Dział: 710 

Rozdział: 71035 

Paragraf: 4300 

Zadanie: 500 

§ l 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania utrzymanie czystości oraz 

utrzymanie zieleni wraz z koszeniem na terenach Cmentarzy komunalnych w Brzegu  

przy ul. Starobrzeskiej, ul. Ks.Makarskiego, ul. Ofiar Katynia oraz w Domu 

Przedpogrzebowym przy ul. Starobrzeskiej. 

2. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na: 

a) utrzymaniu czystości  na terenie cmentarzy, 

b) utrzymaniu czystości w Domu Przedpogrzebowym, 

c) pielęgnacji zieleni na terenie Cmentarzy wskazanych powyżej, 

d) utrzymaniu technicznym wraz z usuwaniem powstałych usterek w budynku Domu 

Przedpogrzebowego oraz  na terenie cmentarzy, 
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e) koszeniu  terenów  zielonych, koszeniu  pomiędzy grobami  na trzech cmentarzach 

na oraz koszeniu terenu inwestycyjnego przy ul. Starobrzeskiej. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca wszelkie prace związane z utrzymaniem cmentarza wykona własnym 

sprzętem oraz przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych, odpowiednich 

do charakteru powierzchni i spełniających odpowiednie normy sanitarne, stosując  

w swojej pracy odpowiednie urządzenia i technologie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy do przestrzegania 

zasad BHP oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

 

§ 2 

Czas trwania umowy 

 

Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2022 roku  do 31.12.2022 roku. 

 

§ 3 

Nadzór nad realizacją umowy 

 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Beata 

Pakuła oraz Joanna Telego. Mają one prawo prowadzić kontrolę jakości świadczonych 

przez Wykonawcę usług. 

2. Reklamacje co do jakości wykonanych przez Wykonawcę prac będą zgłaszane 

bezpośrednio Wykonawcy najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu 

pracy, w przeciwnym wypadku wykonanie prac uznaje się za wykonane należycie  

i przyjęte przez Zamawiającego.  

3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania poprawek, Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 4 

Wyznaczeni pracownicy 

 

Wykonawca wyznacza do wykonywania przedmiotu umowy następujących pracowników: 

1. ……………. 

2. ……………. 

3. ……………. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie przedmiotu umowy przez osoby, 

które zatrudnia. 
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§ 5 

Odpowiedzialność wykonawcy 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody na mieniu i osobach powstałe  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy, tj. utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni 

wraz z koszeniem na terenach Cmentarzy komunalnych w Brzegu przy  

ul. Starobrzeskiej, ul. Ks.Makarskiego, ul. Ofiar Katynia oraz w Domu 

Przedpogrzebowym przy ul. Starobrzeskiej, Zamawiający będzie wypłacał 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 

netto: ……………...zł (słownie: ………….…………………………… …………………zł) 

VAT  …….%  tj. …………….zł (słownie: ……………………………………………......zł) 

brutto: …………….. zł (słownie: ………………………………………………………… zł). 

 

2. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

− za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wartości robót brutto ujętej w § 6 umowy,  

− za każdy dzień zwłoki w realizacji określonego zlecenia lub usunięcia usterek  

w wysokości 1 % wartości robót brutto ujętej w § 6 umowy. 

2. W przypadku niewykonania poszczególnego zlecenia w terminie, Zamawiający ma 

prawo powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne i odszkodowania z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Ukaranie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia go od obowiązku wykonania zadania  

w sposób należyty. 

5. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokrywają szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wówczas strony zastrzegają możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca 

nie wywiązuje się z obowiązków, w szczególności w zakresie: 

a) terminowego przestąpienia oraz wykonania robót, 

b) należytej jakości robót, 
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c) logistycznego przygotowania realizacji zaleconych prac porządkowych przy 

założeniu, iż Wykonawca będzie miał do wykonania jednocześnie kilka robót, 

d) nie usuwania w terminie umownym usterek w ramach robót gwarancyjnych. 

 

§ 8 

Warunki wynagrodzenia 

 

1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

2. Należne wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT. 

3. Strony ustalają, że faktury wystawione będą za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania (PEF), zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia   

9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym.  

4. Nabywcą faktury jest Gmina Brzeg, posiadająca NIP: 747-12-48-878, adres:  

ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, w imieniu którego działa Zarząd Nieruchomości 

Miejskich w Brzegu. 

5. Faktura oraz inne dokumenty powinna zawierać oprócz elementów wymaganych 

przepisami ustawy o podatku VAT, także wskazanie umowy zamówienia publicznego.  

6. Zamawiający informuje, że posiada konto na platformie PEF umożliwiające odbiór  

i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, o numerze PEPPOL: 7471784720. 

7. Strony wyrażają zgodę  na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy. 

8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających  z niniejszej umowy  bez uprzedniej  pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

Usterki 

 

1. W przypadku wystąpienia usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia  

w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego  

o wystąpieniu usterek. 

2. W przypadku nieusunięcia usterek w terminie o którym mowa w ust. 1, Zamawiający 

ma prawo powierzyć usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny (oświadczenie gwarancyjne)  

w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Zmiany do umowy 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. W razie sporu powstałego na tle wykonywania niniejszej umowy, Sądem właściwym do 

jego rozstrzygnięcia będzie Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca 
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Załącznik nr 1  

do Umowy…………….. 

 

Zakres prac do wykonania w Domu Przedpogrzebowym oraz na terenie trzech 

Cmentarzy komunalnych w Brzegu  w 2022 r.   

 

I.  Utrzymanie czystości na terenie Cmentarzy: 

 

1. Utrzymanie w czystości oraz odśnieżanie w okresie zimowym placu przed domem   

Przedpogrzebowym,  wejść do Kaplic i budynku, wjazdu oraz alejek na poszczególnych 

cmentarzach: 

a) ul. Starobrzeska codzienne sprzątanie alejek, w okresie zimowym codzienne odśnieżanie, 

b) ul. Ks.Makarskiego dwa razy w tygodniu sprzątanie alejek, w okresie zimowym codzienne 

odśnieżanie, 

c) ul. Ofiar Katynia raz w miesiącu sprzątanie nie utwardzonych alejek oraz placu przed  

Kościołem Garnizonowym , w okresie zimowym odśnieżanie w mirę potrzeb również placu 

przed Kościołem . 

 

II. Utrzymanie czystości w Domu Przedpogrzebowym: 

 

1. Codzienne sprzątanie pomieszczenia biura cmentarza, korytarza – wejścia do biura  

i Kaplicy, toalet dla pracowników, toalet zewnętrznych, pomieszczenia dla księży, 

pomieszczenia socjalnego. 

2. Sprzątanie dużej kaplicy w zależności od ilości pogrzebów od 1 do 3 razy dziennie łącznie  

z sobotami, w które odbywają się pogrzeby. 

3. Codzienne zamiatanie schodów wejściowych do biura. 

4. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci wokół Domu Przedpogrzebowego.  

5. Sprzątanie małej kaplicy wraz z korytarzem (1 raz w tygodniu - jeżeli nie ma ceremonii,  

w przypadku częstszego użycia kaplicy- po każdej ceremonii). 

6. Sprzątanie pomieszczenia chłodni (1 raz w tygodniu), mycie wnętrza chłodni po 

każdorazowym użyciu. 

7. Utrzymanie w czystości drzwi szklanych prowadzących do kaplicy (1 raz w tygodniu). 

8. Mycie okien wraz z parapetami oraz drzwi (1 raz na kwartał). 

9. Nabłyszczanie podłogi dużej kaplicy (1 raz w miesiącu) 

 

Wszelkie prace związane z kompleksową usługą sprzątania  ww. nieruchomości Wykonawca 

będzie wykonywał przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych, odpowiednich dla 

danej powierzchni. 

 

III. Pielęgnacja zieleni: 

 

1. Cięcia żywopłotów na terenie trzech cmentarzy komunalnych (3 razy w roku). 

2. Usuwanie samosiejek, odrostów korzeniowych drzew, formowanie krzewów (2 razy  

w roku). 

3. Usuwanie i zabezpieczenie samowolnych  nasadzeń drzew i krzewów (2 razy w roku). 

4. Usuwanie naciętych gałęzi pozostawionych przy sektorach (4 razy w roku). 
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5. Podlewanie drzew - nowych nasadzeń (w miarę potrzeb). 

 

IV. Koszenie terenów zielonych: 

 

1. 4-krotne koszenie między grobami, koszenie kwater rozpoczętych w terminach 

uzgadnianych z Zamawiającym, przy założeniu że: 

a) Cmentarz ul. Starobrzeska - pow. 17 637  m2  (przyjęto 1/5 powierzchni ogólnej  kwater  

zajętych), 

b) Cmentarz ul. Ofiar Katynia - pow.13 700 m2 (przyjęto całą powierzchnię cmentarza  

z wyłączeniem placu kościelnego), 

c) Cmentarz ul. Ks. Makarskiego - pow. 9 235 m2  (przyjęto  1/3 powierzchni ogólnej kwater  

oraz tereny trawników). 

2. 4- krotne koszenie  trawników przy Domu Przedpogrzebowym, wokół ogrodzenia przy 

kwaterach  oraz wolnych kwater w terminach uzgadnianych z Zamawiającym, przy 

założeniu, że: 

a) Cmentarz ul. Starobrzeska- pow. 21 154  m2 

3.  2-krotne koszenie terenu przyległego do cmentarza przy ul. Starobrzeskiej 

przeznaczonego pod inwestycję  o pow. 34 150  m2. 

 

V. Utrzymanie techniczne wraz z usuwaniem powstałych usterek: 

 

1. Zabezpieczanie studzienek i zewnętrznych instalacji wodnych przed okresem zimowym oraz 

przygotowanie ich do okresu letniego - (2 raz w roku). 

2. Udrożnianie studzienek – cembrowin wodnych - (1 raz w tygodniu). 

3. Usuwanie awarii wodnych – drobne naprawy bieżące jak urwane krany, nieszczelne zawory 

itp.- (w miarę potrzeb). 

4. Kontrola i konserwacja urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie cmentarza - (1raz  

w miesiącu). 

5. Montaż znaków zakazu wjazdu na bramach wjazdowych na teren cmentarza w okresie świąt 

Wszystkich Świętych (otwarcie bram około godz. 6oo, obsługa toalet TOI TOI i ZHK, 

zamknięcie bram około godz. 22oo (1 raz w roku). 

6. Usuwanie nieprawidłowo zamontowanych ławek i ich zabezpieczanie - (4 razy w roku). 

7. Zakup i dowóz materiałów na odrębne zlecenie (chlor, piasek do pojemników, kłódki, 

łańcuchy do bram itp.) - (w miarę potrzeb). 

8. Obsługa chloratora-wymiana butli z chlorem, sprawdzanie działania pomp - (1raz  

w tygodniu) 

 

 

 


