
Gdańsk: Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych. 

Numer ogłoszenia: 270083 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 238651 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 

Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cmentarno - pogrzebowych.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cmentarno - 

pogrzebowych na cmentarzach komunalnych Miasta Gdańska: 1) organizowanie i przeprowadzanie 

pogrzebów finansowanych ze środków budżetu miasta (pogrzeb zwykły - osoba zmarła) w liczbie 95 

pogrzebów. Zakres każdego pogrzebu obejmuje: a) wykonanie wszelkich niezbędnych formalności w 

urzędach oraz u zarządcy cmentarza związanych ze zgonem osoby i sprawieniem pogrzebu, b) ustalenie 

terminu i godziny pogrzebu, c) powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz rodziny 

zmarłego o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, d) wykupienie miejsca pod grób ziemny albo w grobie 

murowanym na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania na okres 20 lat bez prawa budowy grobowca, 

e) wniesienie opłaty eksploatacyjnej, f) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku, g) zapewnienie 

odzieży i obuwia zmarłemu, h) umycie i przechowanie zwłok w chłodni, i) ubranie zwłok, j) w przypadku 

spopielenia, złożenie popiołów powstałych po spopieleniu zwłok do urny, k) przewóz zwłok albo urny na 

cmentarz, l) wystawienie trumny ze zwłokami albo urny w kaplicy, m) kondukt pogrzebowy, n) trumnę 

drewnianą albo urnę indywidualnie oznaczoną, o) krzyż drewniany w przypadku pochówku w grobie ziemnym, 

p) tabliczkę z napisem, q) zapewnienie osoby duchownej podczas pogrzebu zgodnie z wyznaniem osoby 

zmarłej, r) wykopanie i zasypanie grobu albo złożenie urny z prochami do grobu murowanego. 2) 

organizowanie i przeprowadzanie pogrzebów finansowanych ze środków pochodzących z ubezpieczeń 

społecznych, których organizacja należy do zadań Zamawiającego - MOPR w Gdańsku (pogrzeb specjalny) 

w liczbie 12 pogrzebów. Zakres każdego pogrzebu obejmuje: a) wykonanie wszelkich niezbędnych 

formalności w urzędach oraz u zarządcy cmentarza związanych ze zgonem osoby i sprawieniem pogrzebu, b) 

ustalenie terminu i godziny pogrzebu, c) powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

oraz rodziny zmarłego o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, d) wykupienie miejsca pod grób ziemny albo w 

grobie murowanym na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania na okres 20 lat bez prawa budowy 

grobowca, e) wniesienie opłaty eksploatacyjnej, f) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku, g) 

umycie i przechowanie zwłok w chłodni, h) zapewnienie odzieży i obuwia zmarłemu, i) ubranie zwłok, j) w 

przypadku spopielenia, złożenie popiołów powstałych po spopieleniu zwłok do urny, k) przewóz zwłok na 

cmentarz, l) wystawienie trumny ze zwłokami albo urny w kaplicy, m) kondukt pogrzebowy, n) trumnę dębową 

albo urnę indywidualnie oznaczoną, o) krzyż dębowy w przypadku pochówku w grobie ziemnym, p) tabliczkę 
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z napisem, q) wiązankę z 16 róż na podłożu świerkowym z elementami dekoracji, r) zapewnienie osoby 

duchownej podczas pogrzebu zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej, s) zapewnienie usługi organisty, t) 

wykopanie i zasypanie grobu albo złożenie urny z prochami do grobu murowanego. 3) organizowanie i 

przeprowadzanie pogrzebów finansowanych ze środków budżetu miasta (pochówek szczątków ludzkich) w 

liczbie 16 pogrzebów. Zakres każdego pogrzebu obejmuje: a) wykonanie wszelkich niezbędnych formalności 

w urzędach oraz u zarządcy cmentarza związanych z pochówkiem, b) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, 

c) powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, 

d) wykupienie miejsca pod grób ziemny albo w grobie murowanym na cmentarzach otwartych do bieżącego 

chowania na okres 20 lat bez prawa budowy grobowca, e) wniesienie opłaty eksploatacyjnej, f) ustalenie z 

zarządcą cmentarza miejsca pochówku, g) przechowanie szczątków ludzkich w chłodni, h) w przypadku 

spopielenia, złożenie popiołów powstałych po spopieleniu szczątków do urny, i) przewóz szczątków ludzkich 

albo urny na cmentarz, j) wystawienie trumny ze szczątkami albo urny w kaplicy, k) trumnę drewnianą albo 

urnę indywidualnie oznaczoną, l) krzyż drewniany w przypadku pochówku w grobie ziemnym, m) tabliczkę z 

napisem, n) kondukt pogrzebowy, o) zapewnienie osoby duchownej podczas pogrzebu zgodnie z wyznaniem 

osoby zmarłej, p) wykopanie i zasypanie grobu albo złożenie urny z prochami do grobu murowanego. 4) 

organizowanie i przeprowadzanie pogrzebów finansowanych ze środków budżetu miasta (pogrzeb zwykły - 

dziecka martwo urodzonego) w liczbie 97 pogrzebów martwo urodzonych dzieci (w tym: w pierwszej 

kolejności 93 pogrzebów urnowych po spopieleniu w grobie murowanym w urnie po spopieleniu, w drugiej 

kolejności 4 pogrzeby ziemne bez spopielenia w grobie zwykłym). Obowiązuje zasada, że w jednej trumnie 

lub urnie winno być jedno ciało martwo urodzonego dziecka. Zakres każdego pogrzebu obejmuje: a) 

wykonanie wszelkich niezbędnych formalności w urzędach oraz u zarządcy cmentarza związanych z 

pochówkiem, b) ustalenie terminu i godziny pogrzebu, c) powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu, d) wykupienie miejsca pod grób ziemny albo w 

grobie murowanym na cmentarzach otwartych do bieżącego chowania na okres 20 lat bez prawa budowy 

grobowca, e) wniesienie opłaty eksploatacyjnej, f) ustalenie z zarządcą cmentarza miejsca pochówku, g) 

przechowanie zwłok w chłodni, h) przewóz zwłok na cmentarz, i) zapewnienie okrycia, j) w przypadku 

spopielenia, złożenie popiołów powstałych po spopieleniu zwłok do urny, k) wystawienie trumny lub urny w 

kaplicy, l) trumnę drewnianą lub urnę indywidualnie oznaczoną, m) krzyż drewniany w przypadku pochówku w 

grobie ziemnym, n) tabliczkę z napisem, o) kondukt pogrzebowy, p) zapewnienie osoby duchownej podczas 

pogrzebu zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej, q) wykopanie i zasypanie grobu albo złożenie urny z prochami 

do grobu murowanego... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 98.37.10.00-4, 98.37.11.00-5, 98.37.11.10-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ZIELEŃ Sp. z o. o., ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, 

kraj/woj. pomorskie.  

Część NR: 1   Nazwa:
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 363228,17 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ 

Cena wybranej oferty: 368762,06 

Oferta z najniższą ceną: 368762,06 / Oferta z najwyższą ceną: 377152,54 

Waluta: PLN. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ZIELEŃ Sp. z o. o., ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, 

kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126929,50 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ 

Cena wybranej oferty: 133529,96 

Oferta z najniższą ceną: 128563,20 / Oferta z najwyższą ceną: 133529,96 

Waluta: PLN. 

Część NR: 2   Nazwa:

Page 3 of 3

2012-12-21file://C:\Documents and Settings\1032\Ustawienia lokalne\Temp\270083-2012.html


