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Dotvczv: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

''świadczenie 
usług cmentarno . pogŻebowych'''

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdańsku Wp,łynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych
warunków zamóWienia. Działając w trybie ań. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zamówień pub|icznych (t'j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223' poz. 1655 z póŹn. zm.), poniżĄ
pzedstawiamy treść pytań dotyczących pochówku dziecka mańWo urodzonego w |iczbie
160 pogrzebów i odpowiedzi:

Firma ..... zwraca się z zapytaniem do treści s|wz.

|||. opis przedmiotu zamówienia

4. organizowanie i przeprowadzenie pogrzebów finansowanych ze środków budżetu
miasta (pochówek dziecka martwo urodzonego) w Iiczbie ,| 60 pogrzebów
(obowiązuje zasada, że w jednej trumnie |ub urnie winno być jedno ciało martwo
urodzonego dziecka).

Zapytanie:

ZamawiĄący pzyjął zasadę w jednej trumnie |ub urnie winno być jedno ciało martwo
urodzonego dziecka, natomiast nie sprecyzował iIości pochówków tradycyjnych (w trumnie)
oraz i|ości pochówków po spopie|eniu (w urnie). W przypadku urny z prochami po
spopie|eniu w specyfikacji na|eżałoby rozdzie|ić pochówki tradycyjne od pochówków po
spopieleniu, z uwagi na róŹnicę opłat komuna|nych na cmentarzu oraz koszty ponoszone
przez zakłady pogŻebowe w tym koszty spopie|enia.

1. ||e zamawiający przewiduje zlecić pochówków tradycyjnych (w trumnie), a ile
pochówków po spopie|eniu (w urnie)?

2, Czy zamawiający przewiduje pochówki w grobowcu wybudowanym przez
Zauąd Dróg i Zieleni w Gdańsku w ce|u złożenia prochów dzieci mańwo
urodzonych. jeśli tak- to i|e zamawiający przewiduje z|ecić tam pogrzebów?
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zgodnie f decyzją zDiz jest to grobowiec wyłącznie na urny z prochami po
spopieleniu w krematorium.

odpowiedź:

zgodnie z działaniami Zarządu Dróg i Zie|eni zmierzającymi do chowania
dzieci mańwo urodzonych w grobowcu, co ze wzg|ędu na ograniczone tereny na
cmentarzach komuna|nych jest jak najbardziej wskazane, zamawiający dopuszcza
moż|iwość pochówku metodą tradycyjną w ziemi a|bo poprzez spopie|enie
w krematorium.

Zamawiający przewiduje zlecić:

1. Dziesięć pochówków w trumnie |ub urnie metodą tradycyjną w grobie
ziemnym.

2. Sto pięćdziesiąt pochówków w trumnie |ub urnie metodą tradycyjną w grobie
ziemnym bądź w urnie (po spopieteniu) w grobowcu.

ZamawiĄący doprecyzuje i zmieni specyfikację istotnych warunków zamówienia
W celu umoż|iwienia chowania w grobowcu.

Treść odpowiedzi jest wiążąca d|a Wszystkich uczestników poStępowania.
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