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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Opis Przedmiotu zamówienia 

 

Kompleksowe usługi pogrzebowe i cmentarne, które dla każdej jednostkowej usługi 

Obejmują:  

 

Zakres wykonania usługi pogrzebowej: 

 

1. Odbiór i transport zwłok z miejsca wskazanego przez zamawiającego do chłodni. 

2. Przechowanie zwłok w chłodni, (jeśli jest to konieczne). 

3. Przygotowanie zwłok w tym mycie i ubranie. 

4. Zakup i dostarczenie trumny sosnowej wraz z wyposażeniem - poduszeczka, materacyk, 

kapka). 

5. Zakup i dostarczenie półtrumny sosnowej wraz z wyposażeniem - poduszeczka, 

materacyk, kapka). 

6. Zakup i dostarczenie urny. 

7. Przygotowanie i ułożenie zwłok w trumnie. 

8. Transport zwłok z chłodni do miejsca pochówku na cmentarz: (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia
 
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz 

zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr.249. poz.1866) : Cmentarz komunalny 

północny w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14, Cmentarz komunalny południowy w 

Antoninowie gmina Piaseczno oraz Cmentarz wskazany przez zamawiającego na terenie 

m. st. Warszawy (pochowanie w grobie rodzinnym). 

9. Pochowanie zwłok - czynność złożenia trumny, urny w grobie wskazanym przez Zarząd 

Cmentarzy Komunalnych, grobie rodzinnym, w katakumbie na w/w cmentarzach (patrz 

transport zwłok). 

10. Zapewnienie i ustawienie krzyża drewnianego i tablicy nagrobnej na mogile. 

11. Zapewnienie worka foliowego (po 30 dniach od zgonu). 

12. Zapewnienie całunu (do 30 dni od zgonu) 

13. Kremacja zgodnie z ostatnia wolą zmarłego - tylko za zgodą Zamawiającego . 

14. Zapewnienie ceremonii pogrzebowej (posługi liturgicznej) przy grobie poza pochówkiem 

na cmentarzu Północnym ul. Wóycickiego - tylko za zgodą Zamawiającego (na życzenie 

rodziny). 

15. Wykonanie klepsydry w ilości 2 sztuk (na życzenie rodziny). 

16. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień zawartych w Ustawie 

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, 

poz. 295, ze. zm. ) oraz rozporządzeniami do tej ustawy. 

17. Zamawiający przyjmuje 88 pogrzebów w okresie realizacji zamówienia. 

18. Termin realizacji zamówienia od 01-01-2014 do 31-12-2014 

 

UWAGA: W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy zamawiającym a Zarządem 

Cmentarzy Komunalnych (zwanym dalej jako ZCK), jeśli Wykonawca będzie 

przechowywał zwłoki w chłodni należącej do ZCK nie będzie mógł tej pozycji wykazać 

w fakturze, którą przedstawi Zamawiającemu. W tej sytuacji ZCK obciąży tą usługą 

Zamawiającego bezpośrednio. Nie dotyczy to przechowywania zwłok w chłodniach 

nienależących do ZCK. 
 

 

 


