Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.wegliniec.pl

Węgliniec: Utrzymanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonej
Wodzie
Numer ogłoszenia: 241128 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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 zamawiającego: www.wegliniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i administrowanie
cmentarzem komunalnym w Czerwonej Wodzie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zamówienie
obejmuje całość zamówienia związanego z administrowaniem cmentarzem komunalnym w
miejscowości Czerwona Woda. Powierzchnia cmentarza - 1,21 ha Dom Przedpogrzebowy - 1
szt. Ilość grobów - ok. 600 szt. 2) Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 1. 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.) 2. 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.). 3. Udostępnianie do korzystania z domu przedpogrzebowego i
utrzymywanie go w naleŜytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym. 4.
Utrzymanie toalety w czystości oraz zaopatrywanie w papier toaletowy. 5. Zakup we
własnym zakresie środków czystości, do dezynfekcji oraz innych niezbędnych materiałów. 6.
Pielęgnacja trawników i drzewostanu: - systematyczne koszenie traw na części grzebalnej i
części nieuŜytkowej (w sezonie co 2 tygodnie - ok. 8 razy), grabienie oraz 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. 7. Utrzymanie czystości na alejkach, parkingu oraz ich
odchwaszczanie z wyrosłej trawy ze spoin nawierzchni wyłoŜonej płytkami. 8. WyposaŜenie
cmentarza w niezbędną ilość pojemników lub kontenerów na odpady zgodnie z Uchwałą nr
423/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18.grudnia 2012r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec i Uchwałą nr
513/XXIV/13 z dnia 28 maja 2013r.w sprawie zmiany uchwały nr 423/XX/12 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 18.grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - ilość odpadów wynosi 1 litr na kaŜdy grób /
miesięcznie. 9. W okresie zimowym bieŜące odśnieŜanie i likwidacja gołoledzi ciągów
komunikacyjnych. 10. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, pozostałego gruzu, nagrobków
itp. 11. Wykaszanie zarośli z mogił zaniedbanych i opuszczonych oraz NN. 12. Dbanie o stan
tablicy informacyjnej. 13. Ponoszenie opłat za: - wodę, energię elektryczną, dystrybucję
energii elektrycznej według wskazań licznika, - wywóz nieczystości stałych ok. 350 zł. brutto/
miesięcznie - płatne na rzecz Gminy Węgliniec - inne opłaty związane z bieŜącą eksploatacją
cmentarzy. 14. Prowadzenie ksiąŜki obiektu budowlanego dla domu przedpogrzebowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykonywanie niezbędnych przeglądów i pomiarów.
15. Prowadzenie nadzoru nad innymi podmiotami gospodarczymi wykonującymi usługi
pogrzebowe w obrębie cmentarza. 16. Kontrola i przestrzeganie opłat wnoszonych za
korzystanie z cmentarza 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. 17. Sporządzanie i przedkładanie
do dnia 5-go kaŜdego miesiąca w formie papierowej i elektronicznej : a. wykazu osób
dokonujących opłaty za korzystanie z cmentarza z wyszczególnieniem rodzaju opłaty. b)
wykazu osób pochowanych na cmentarzach komunalnych. 18. Wykonywanie drobnych
napraw i prac konserwacyjnych, wynikających z normalnego zuŜycia w czasie bieŜącej
eksploatacji. 19. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o konieczności wykonania napraw
i remontów przekraczających zakres bieŜącego utrzymania. 20. Otwieranie i zamykanie
bramy cmentarza zgodnie z potrzebami. 21. Podejmowanie wszelkich moŜliwych czynności
w celu zapewniania bezpieczeństwa na cmentarzu i zapobieganie uszkodzeniom nagrobków i
innego mienia. 22.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 tejŜe ustawy. 23. 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. 6) KaŜdy z
Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z
wykonaniem usług będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do złoŜenia ofert 9. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 10. Ustala się następujące warunki
płatności. 10.1.Wartość umowy nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej
Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji
umowy 10.2. 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. 10.3. 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. 11. 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.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia
podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej rocznym
doświadczeniem z zakresu prowadzenia usługi polegającej na utrzymaniu i

•

administrowaniu cmentarzy o wartości minimum 20.000,00 zł. brutto. Do
wykazu usług naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające ich naleŜyte
wykonanie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien dysponować co najmniej : a) jednym samochodem
dostawczym do prac utrzymania obiektów i transportu materiałów, b) dwoma
piłami spalinowymi do pielęgnacji drzewostanu, c) jednym opryskiwaczem do
wykonywania oprysków w celu zwalczania zbędnej roślinności na alejkach,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie;

•

wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wegliniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940
Węgliniec Sekretariat - pokój nr 21.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

