
Węgliniec: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami 

komunalnymi na terenie Gminy i Miasta W ęgliniec  

Numer ogłoszenia: 356069 - 2010; data zamieszczenia : 10.12.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Utrzymanie i administrowanie 

cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Zamówienie obejmuje 

całość zagadnień związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w miejscowości: 

Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów . Powierzchnia cmentarzy w ha: Węgliniec - 1,83 

Stary Węgliniec - 0,75 Jagodzin - 0,36 Ruszów - 0,87 2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: a) 

Wyznaczanie miejsc grzebalnych pod poszczególne rodzaje grobów oraz dokonywanie rezerwacji 

miejsc zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie 

wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 

nr 48 poz. 284 z późn.zm.) b) Prowadzenie ksiąg cmentarnych i związanej z tym dokumentacji 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w 

sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. nr 90 z 2001r. poz. 1013 z późn.zm.). c) 

Udostępnianie do korzystania z domów przedpogrzebowych i utrzymywanie w nich czystości. d) 

Pielęgnacja trawników i drzewostanu: - systematyczne koszenie traw, grabienie i wywóz skoszonej 

trawy, liści itp., - usuwanie wiatrołomów, okrzesywanie drzew (usuwanie odrostów korzeniowych, 

młodych pędów i gałęzi kolidujących z mogiłami), - dokonywanie wycinki drzew zgodnie z wydanymi 



decyzjami. e) Usuwanie chwastów z alejek i ciągów pieszych. f) WyposaŜenie cmentarzy w 

niezbędną ilość kontenerów na odpady oraz bieŜące ich opróŜnianie i postępowanie z odpadami 

zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. g) Wywóz nieczystości płynnych z terenu cmentarzy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. h) BieŜące prowadzenie zimowego utrzymania (odśnieŜanie i 

posypywanie piaskiem oraz likwidacja gołoledzi) ciągów komunikacyjnych. i) Likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci, pozostałego gruzu itp. na cmentarzach. j) Ponoszenie opłat za wodę, energię 

elektryczną według wskazań licznika oraz innych opłat związanych z bieŜącą eksploatacją 

cmentarzy. k) Prowadzenie ksiąŜki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Ustawy Prawo Budowlane. l) Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem usług przez inne podmioty 

gospodarcze, wykonujące usługi pogrzebowe w obrębie cmentarzy komunalnych, szczególnie nad 

wykopaniem grobu, postawieniem nagrobka, przestrzeganiem planu zagospodarowania cmentarza. 

m) Kontrola i przestrzeganie opłat wnoszonych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń 

cmentarnych zgodnie z zarządzeniem nr 73 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 6 

października 2009r. i zarządzeniem nr 44/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 

03.08.2010r. n) Sporządzanie i przedkładanie do dnia 5 kaŜdego miesiąca wykazu osób 

dokonujących opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz wykazu osób pochowanych na 

cmentarzach komunalnych. o) Wykonywanie napraw i prac konserwacyjnych, wynikających z 

normalnego zuŜycia w czasie bieŜącej eksploatacji. p) Podejmowanie wszelkich moŜliwych 

czynności w celu zapewniania bezpieczeństwa na cmentarzu i zapobieganie uszkodzeniom 

nagrobków i innego mienia. q) Wykonywanie innych czynności nie wymienionych, a wynikających z 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. nr 23 z 2000r. poz. 295 

z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy. r) Udostępnianie wszelkich dokumentów i 

informacji związanych z administrowaniem cmentarzami na Ŝądanie Zamawiającego. 3. Wykonawca 

ma prawo świadczyć na zlecenie klientów usługi pogrzebowe w tym: a) wykopanie grobu b) 

doniesienie lub przewiezienie trumny lub urny z domu przedpogrzebowego do grobu c) złoŜenie 

trumny lub urny w grobie d) zasypanie grobu i uformowanie mogiły, ułoŜenie wieńców i kwiatów e) 

inne usługi na zlecenie 4. W trakcie wykonywania czynności związanych z pochówkiem, obsługa 

powinna być ubrana w odpowiednie stroje o stosownych kolorach i nienagannym estetycznym 

stanie. 5. Usługi pogrzebowe nie są objęte wyłącznością, a nadzór nad nimi pełni Wykonawca 

cmentarza. 6. Biuro Wykonawcy winno znajdować się na terenie miasta Węgliniec. 7. Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu. 9. Ustala się następujące warunki płatności. 9.1.Wartość umowy nie moŜe zostać 

podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie 

będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 9.2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana 

przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia 



faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 9.3. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia rozliczane będzie fakturami przejściowymi w okresach miesięcznych, 

wystawionymi na podstawie protokołu odbioru prac, podpisanego przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 10. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku do oferty części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 98.37.11.11-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca powinien dysponować a) pojazdem do posypywania i odśnieŜania alejek 

cmentarnych w okresie zimowym b) co najmniej dwoma kosiarkami spalinowymi 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 

o podstawie dysponowania tymi zasobami  



• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2. 2.Zgodnie z art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące 



wzrostu/obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany stawek 

podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta Węgliniec ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

20.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul.Sikorskiego 3 59 - 940 

Węgliniec Sekretariat - pokój nr 21. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


