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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

DO KWOTY 30.000 EURO

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ŚWIEBODZICE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEBODZICACH

ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice

tel. (074) 666-95-81, fax (074) 666-95-81, e-mail: sekretariat@opsswiebodzice.pl 

Przedmiot zamówienia publicznego:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie pochówku zmarłych na terenie

gminy Świebodzice zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach

Nr zamówienia publicznego:

OPS.FK.261.5.2020

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem

udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro

obowiązującym w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach

Zatwierdzam: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach

                                                Robert Sysa

Świebodzice, dnia 16.11.2020 r.

(data, podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

mailto:sekretariat@opsswiebodzice.pl
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INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości: składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być dokonywane jedynie          

 w złotych polskich (zł, PLN).
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte

           jedynie w celu sporządzenia oferty.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Świadczenie  kompleksowych  usług  pogrzebowych  w  zakresie  pochówku  zmarłych  na

terenie gminy Świebodzice zleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach,
którym  Ośrodek  jest  zobowiązany  zapewnić  sprawienie  pogrzebu,  stosownie  do
postanowień art.  17 ust.  1  pkt  15  i  art.  44 ustawy z dnia  12  marca  2004 r.  o  pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) oraz Uchwały Nr XLV/266/2013 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu.

2. Sprawienie pogrzebu powinno odbywać się z poszanowaniem godności osób 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
(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1473  z  poźn.  zm.),  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia
7 grudnia 2001 r.  w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U.
z 2001 r., poz. 1783), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
wydawania  pozwoleń  i  zaświadczeń  na  przewóz  zwłok  i  szczątków  ludzkich  (Dz.  U.
z 2007 r., nr 249 poz. 1866 z późn. zm.).

3. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający nie jest w stanie określić szczegółowo
ilości pochówków w 2021 r.

4. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej,  czyli
przygotowanie  do  pogrzebu  oraz  pochowanie  zwłok  osoby  zmarłej  w  grobie  ziemnym,
obejmuje:
a) załatwienie w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności związanych ze zgonem
i pogrzebem (w tym uzyskanie aktu zgonu) w urzędach i na cmentarzu,
b) odbiór i transport zwłok na terenie Gminy Świebodzice  z miejsca zgonu do chłodni,
c) przechowywanie zwłok w chłodni,
d)  zakup  i  transport  trumny  sosnowej  o  odpowiedniej  wielkości,  z  podstawowym
wyposażeniem tj. poduszką i obiciem trumny od wewnątrz materiałem oraz zakup wieńca
i znicza,
e) przygotowanie zwłok w tym mycie i ubranie (w dostarczoną odzież, a w przypadku braku
odzieży zapewnienia jej) oraz ułożenie w trumnie. W przypadku osób zmarłych na choroby
zakaźne, szczątków ludzkich itp.- zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi,
f) transport zwłok z chłodni do miejsca pochowku na cmentarz (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń
na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866 z późn. zm.)),
g) pochowanie zwłok-  rezerwacja miejsca na cmentarzu,  wykopanie grobu tradycyjnego
ziemnego,  czynność  złożenia  trumny  w  grobie,  usypanie  mogiły  oraz  uregulowanie  za
powyższe  opłat  w parafiach  i  administracjach  cmentarnych według obowiązujących tam
cenników  (opłacone  należności  refundować  będzie  Zamawiający  po  przedstawieniu
rachunku), obsługa pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego jeżeli jest znane. W sytuacji
kiedy  nie  jest  możliwe  ustalenie  wyznania  osoby  zmarłej,  bądź  gdy  była  ona  osobą
niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z obrządkiem świeckim,
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h)  zakup  i  ustawienie  tabliczki  nagrobkowej  (z  datą  urodzenia  i  datą  śmierci  lub
odpowiednio NN oraz okolicznościowym „ spoczywaj w pokoju”),
i) zakup i ustawienie krzyża (lub innego symbolu religijnego zależnego od wyznania),
j) wykonanie obramowania grobu z drewna impregnowanego,
k) wykonania klepsydry w ilości min. 3 szt.

5. W  zakresie  usługi  powinno  znaleźć  się  zapewnienie  częściowe  posługi  liturgicznej
i usypanie mogiły.

6. Miejscem  pochowku  osób  zmarłych  będzie  Cmentarz  Komunalny  na  terenie  miasta
Świebodzice.

7. Ceny  usług  podane  w  ofercie  pozostaną  niezmienne  przez  cały  okres  obowiązywania
umowy.

8. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo
do  zmniejszenia  wynagrodzenia  za  pogrzeb  proporcjonalnie  do  ilości  faktycznie
wykonanych  elementów składających  się  na  całość  usługi  pogrzebowej.  Wynagrodzenie
będzie  pomniejszane  proporcjonalnie  do  kosztu  całej  usługi  pogrzebowej  po  uprzednim
uzgodnieniu z Wykonawcą.

9. Zamawiającemu  będzie  przysługiwać  prawo  kontroli  jakości  wykonywanych  usług
w każdym czasie.

10. Zlecenie  na  dokonanie  pochowku  będzie  przekazywane  Wykonawcy  pisemnie,
a w wyjątkowych przypadkach telefonicznie, co zostanie następnie potwierdzone pismem.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub
osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne podmioty, którymi Wykonawca
będzie się posługiwał  przy realizacji  przedmiotu zamówienia,  w przypadku niedołożenia
przez te podmioty należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2. Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym
i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Podstawą dokonania wyboru jest kwota brutto wymieniona  w formularzu ofertowym:
cena (C) – 100 %

C= (cena najkorzystniejszej oferty/cena rozpatrywanej oferty) x 100.
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Plac
Dworcowy 1  bądź przesłać na adres e-mail: sekretariat@opsswiebodzice.pl w nieprzekraczalnym
terminie do 26.11.2020 r. do godz. 09.00.
Ofertę i jej załączniki podpisuje osoba (osoby) podana w wyciągu z rejestru, lub upoważniona
w umowie (statucie) do składania majątkowych oświadczeń woli w imieniu firmy lub osoba,
której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach zapisanych w kodeksie cywilnym
(pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
2. Warunki płatności: przelew.
3. Termin płatności 14 dni od daty wpływu faktury lub rachunku.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie
podpisana umowa w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
1) Karolina Laskowska (tel. 74/ 666–95–89)- Główny specjalista.

Załączniki:
1. Wzór oferty- załącznik nr l.
2. Jednostkowy formularz cenowy (tabela)- załącznik nr  2.
3. Oświadczenie  Wykonawcy  w  zakresie  wypełnienia  obowiązków  informacyjnych

przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO.
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