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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 325060-2014 z dnia 2014-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

I. Przedmiot zamówienia - informacje ogólne: 1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy 

społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy                               

o charakterze obowiązkowym... 

Termin składania ofert: 2014-10-31  

 

Numer ogłoszenia: 363550 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 325060 - 2014 data 01.10.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. 58 3423150, fax. 58 3423151. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

• W ogłoszeniu jest:  

I. Przedmiot zamówienia - informacje ogólne: 

 1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 

Obowiązek sprawiania pochówku przez ośrodek pomocy społecznej wynika z art. 10 

ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r.                       

Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1783     

z późn. zm.).  

2. Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się                    

w sposób ustalony prze gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zarządzenie                          

Nr 1515/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2009 r. w sprawie 

pogrzebu przez Gminę Gdańsk na cmentarzach komunalnych położonych na terenie 

Miasta Gdańska określa zakres usług cmentarno pogrzebowych dla pogrzebów 

specjalnych, zwykłych szczątków oraz martwo urodzonych dzieci.  

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1. Zorganizowanie i przeprowadzanie pogrzebów (pogrzeb zwykły - osoba zmarła)                       

w liczbie 50 pogrzebów.  



str. 2 

 

2. Zorganizowanie i przeprowadzanie pogrzebów zwykłych urnowych po spopieleniu 

w grobie murowanym (osoba zmarła) w liczbie 20 pogrzebów. 

 3. Zorganizowanie i przeprowadzanie pogrzebów zwykłych urnowych po spopieleniu 

w grobie ziemnym (osoba zmarła) w liczbie 10 pogrzebów.  

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie pogrzebów zwykłych (dzieci zmarłe i dzieci 

martwo urodzone) - w grobie ziemnym bez spopielenia, w liczbie 8 pogrzebów.  

5. Zorganizowanie i przeprowadzanie pogrzebów (pogrzeb specjalny) w liczbie                       

18 pogrzebów.  

6. Zorganizowanie i przeprowadzanie pogrzebów (pochówek szczątków ludzkich)                     

w liczbie 16 pogrzebów.  

7. Zorganizowanie i przeprowadzenie pogrzebów zbiorowych martwo urodzonych 

dzieci w grobie murowanym w urnie po spopieleniu, w liczbie 4 pogrzebów.  

Szczegółowo zakres każdego pogrzebu opisany jest w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

• W ogłoszeniu powinno być:  

I. Przedmiot zamówienia - informacje ogólne: 

1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 

Obowiązek sprawiania pochówku przez ośrodek pomocy społecznej wynika z art. 10 

ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r.                    

Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1783       

z późn. zm.).  

2. Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy społecznej sprawienie pogrzebu odbywa się                     

w sposób ustalony prze gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Zarządzenie                           

Nr 1515/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2009 r. w sprawie 

pogrzebu przez Gminę Gdańsk na cmentarzach komunalnych położonych na terenie 

Miasta Gdańska określa zakres usług cmentarno pogrzebowych dla pogrzebów 

specjalnych, zwykłych szczątków oraz martwo urodzonych dzieci.  

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1. Zorganizowanie i przeprowadzanie 47 pogrzebów zwykłych (osoba zmarła)                           

do grobu ziemnego.  

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 pogrzebów urnowych do grobu murowanego 

pojedynczego - bez spopielenia w przypadku kremacji zwłok za granicą lub innym 

miejscu.  
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3. Zorganizowanie i przeprowadzanie 20 pogrzebów zwykłych urnowych                                   

po spopieleniu do grobu murowanego zbiorowego (osoba zmarła).  

4. Zorganizowanie i przeprowadzanie 10 pogrzebów urnowych po spopieleniu                         

do grobu ziemnego.  

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie 8 pogrzebów zwykłych (dzieci zmarłe i dzieci 

martwo urodzone) - do grobu ziemnego bez spopielenia.  

6. Zorganizowanie i przeprowadzanie 18 pogrzebów specjalnych do grobu ziemnego.  

7. Zorganizowanie i przeprowadzanie 16 pochówków szczątków ludzkich.  

8. Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 pogrzebów zbiorowych martwo urodzonych 

dzieci do grobu murowanego zbiorowego w urnie po spopieleniu.  

Szczegółowo zakres każdego pogrzebu opisany jest w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 
 


