
 

UMOWA 
o dostawę trumien , krzyŜy i obudowy grobów 

 
 

 
Dnia  ........11. 2012 roku w Starogardzie Gdańskim, strony: 

1. .............................., z siedzibą  w ............................., ul. ................., reprezentowany przez: 

Właściciela   -  .................................................., 

zarejestrowany w ..........................................., woj. .............................., będący płatnikiem 

podatku VAT, ................................................ zwany w dalszej treści umowy „Dostawcą”, 

 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych *STARKOM* Spółka z o.o. w Starogardzie 

Gdańskim, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22, reprezentowane przez: 

Prezesa Zarządu             -  Rafała Etmańskiego, 

będące płatnikiem podatku VAT, NIP 592-020-31-58, REGON 190046500 zwanego 

w dalszej treści umowy „Odbiorcą” , 

zawarły umowę o treści następującej: 

 

§ 1 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do wytwarzania i dostarczania na rzecz odbiorcy trumien 

określonych w § 3 ust. 1 nin. umowy, a odbiorca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu 

nin. umowy i zapłacenia uzgodnionej tą umową ceny. 

2. Dostawca dostarcza przedmiot umowy – na telefoniczne zgłoszenie odbiorcy zgodnie z  

zapotrzebowaniem – do siedziby odbiorcy transportem dostawcy, w terminie 3 dni od dnia 

zgłoszenia. W przypadku braku moŜliwości dostarczenia trumien w terminie 

uzgodnionym z przyczyn niezaleŜnych od  dostawcy, strony uzgodnią nowy termin 

dostawy. 

3. Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia na trumny nietypowe w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego, tj. w ciągu 24 godzin, od zgłoszenia telefonicznego. 

 

§ 2 

 

1. Integralnymi składnikami nin. umowy są: 

1) Oferta, 



2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają następujące ceny za trumny, krzyŜe i obudowy grobów: 

Lp.  Rodzaj krzyŜy i obudów trumien Wymiary Cena 

1. KrzyŜ zwykły 180 x 55 x 7  

2. KrzyŜ mały 150 x 45 x 5  

3. Słupek nagrobny 180 x 6  

4.  
Obudowa grobu dolny 
                            górny              

185 x 65 x 30 
170 x 60 x 30 

 

5. Obudowa grobu  (mała)   

 

Lp.  Rodzaj trumny Wymiary Cena 

1. Trumna mała   

2. Trumna duŜa 210 x 70 x 55  

3. Trumna nietypowa 2 wzory 
220 x 75 x 55 
205 x 85 x 55 

 

4. Trumna do pochówku przez Opiekę Społeczną   

5. Trumna kremacyjna   

6. Trumna sześciokątna łamana   

7. Trumna z wypukłym wiekiem 210 x 70 x 50  

8. Trumna z dzielonym na ½  wiekiem 210 x 70 x 55  

9. Trumna do ekshumacji   

10. Sarkofag  podwyŜszany dębowy 210 x 70 x 65  

11. Sarkofag  dębowy 210 x 75 x 55  

12. Sarkofag  metalizowany 210 x 75 x 55  
 

2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. 

3. Do cen ustalonych w § 3 ust. 1, dolicza się właściwy podatek VAT. 

4. Cena trumny w okresie trwania umowy nie moŜe być inna niŜ ustalona w ofercie. 

 

§ 4 

 

1. Odbiorca oświadcza, Ŝe środki finansowe przeznaczone na zapłatę cen określonych w § 3 

ust. 1 nin. umowy, są zabezpieczone na lata 2012 – 2014. 

2. Odbiorca dokonuje zapłaty naleŜności na rzecz dostawcy - w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania faktury VAT, na konto dostawcy w Banku…………………………………….. 

numer konta...……………………………………………………………………….. – po 

uprzednim dostarczeniu przez dostawcę trumien i po dokonaniu sprzedaŜy tych trumien 



przez odbiorcę oraz po potwierdzeniu faktury VAT przez upowaŜnionego pracownika 

odbiorcy.  

3. Odbiorca upowaŜnia dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 5 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji nin. umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami technicznymi, państwowymi i 

branŜowymi oraz przepisami dozoru technicznego i bhp.  

2. Dostawca zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy przez  cały czas trwania 

realizacji zadania wynikającego z nin. umowy na terenie odbiorcy. 

 

§ 6 

Strony mogą odstąpić od umowy: 

1. Odbiorca, w przypadku: 

1) upadłości dostawcy, 

2) zajęcia majątku dostawcy, 

3) zrzeczenia się przez dostawcę swoich praw i obowiązków na rzecz swoich wierzycieli, 

4) nie dotrzymania warunków umowy, a w szczególności zaniechania dostaw zgodnie z 

umową, przy czym odstąpienie od umowy w tym przypadku nastąpi w terminie 5 dni 

od dnia wezwania dostawcy przez odbiorcę do zrealizowania dostawy, 

2. Dostawca, w przypadku: 

1) nie dotrzymania warunków umowy, a w szczególności nie zapłacenia ceny za 

dostarczony przedmiot umowy w terminie 30 dni od terminu płatności, ustalonego nin. 

umową, 

2) zawiadomienia o niewypłacalności odbiorcy. 

 

§ 7 

 

1. Odstąpienie od umowy naleŜy uzasadnić pisemnie i jest ono skuteczne po upływie 

terminu wyznaczonego przez strony do realizacji dostawy. 

2. Odbiorca winien pokryć dostawcy szkodę,  która powstała wskutek przerwania dostaw z 

winy odbiorcy. 

3. Dostawca winien pokryć  odbiorcy  szkodę,  która  powstała   wskutek przerwania dostaw  

      z winy dostawcy. 

§ 8 



 

1. Dostawca, celem naleŜytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w wysokości 

1.800,00 zł. 

2. W przypadku naleŜytego wykonania umowy, odbiorca zwraca dostawcy w terminie 30 

dni od dnia wygaśnięcia nin. umowy, tj. począwszy od dnia ........11.2012 roku, 

zabezpieczenie w wysokości 100 % wraz z odsetkami ustawowymi. 

3. W przypadku nienaleŜytego wykonania lub nie wykonania dostawy, zabezpieczenie staje 

się własnością odbiorcy. 

 

§ 9 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić odbiorcy karę umowną: 

-    100,00 zł, za kaŜdy dzień zwłoki w dostawie trumien, 

- 1.100,00 zł, w przypadku odstąpienia od umowy przez odbiorcę, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi dostawca, 

2. Odbiorca zobowiązany jest zapłacić dostawcy karę umowną: 

- 1.100,00 zł, w przypadku odstąpienia od umowy przez dostawcę, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi odbiorca. 

 

§ 10 

 

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŜeli kara 

umowna nie pokrywa szkody. 

§ 11 

 

Zakazuje się zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści oferty, chyba Ŝe zachodzą 

okoliczności określone w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

§ 12 

 

Strony zawierają umowę na czas określony od ......11. 2012 r. do .......11. 2014 r. 

 

 

§ 13 

 



Do spraw nie uregulowanych nin. umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 

2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawne szczególne, w tym 

zakresie obowiązujące. 

§ 14 

 

Ewentualne sprawy sporne, wynikłe z realizacji postanowień nin. umowy rozstrzygać będzie 

właściwy Sąd. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

kaŜdej strony. 

 

 

 

 

 

Odbiorca   Dostawca 


