
 

Warszawa: Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2016 roku 

Numer sprawy: OPS/ZP/3/2015 

Numer ogłoszenia: 305960 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy , ul. 

Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 511 24 00, 511 24 14, faks 22 

619 34 37. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.opspragapolnoc.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna m.st. Warszawy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nazwa zadania: Kompleksowe usługi 

pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2016 roku Numer sprawy: 

OPS/ZP/3/2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dot.: postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2016 roku Numer sprawy: OPS/ZP/3/2015. 1. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych dla 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ  m.st. Warszawy na rzecz 

osób zmarłych, którym Ośrodek jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do 

postanowień art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 



Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, 

realizowanych przez m.st. Warszawę. 2. Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z 

poszanowaniem godności osób i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i 

zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy. 3. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie 

usługi pogrzebowej, czyli przygotowanie do pogrzebu oraz pochowanie zwłok osoby zmarłej w 

grobie ziemnym, obejmować będzie: 1) Przewóz zwłok osoby zmarłej (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) 

samochodem Wykonawcy w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne 

bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z miejsca zgonu do miejsca 

przechowywania i na cmentarz, lub z miejsca zgonu i przechowywania (szpital) na cmentarz, lub z 

miejsca przechowywania (Zakład Medycyny Sądowej na Oczki) na cmentarz, a) zabranie zwłok 

powinno nastąpić w ciągu 5 godzin od momentu zgłoszenia z miejsca wskazanego do chłodni, 

jeżeli zwłoki osoby zmarłej nie są przechowywane w bezpłatnej chłodni. Powyższy wymóg nie 

będzie miał zastosowania, gdy zwłoki znajdować się będą w Zakładzie Medycyny Sądowej, b) 

Przechowywanie zwłok w miejscu do tego przeznaczonym (w chłodni) do czasu pogrzebu (jeśli jest 

to konieczne). c) dokonanie pochówku w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, nie licząc dnia 

zgłoszenia, z zastrzeżeniem lit. d), d) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 

określonego w lit. c) jeśli nastąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od Wykonawcy, w 

wyniku których nie będzie możliwe jego dotrzymanie. Zgodę na przedłużenie terminu dokonania 

pochówku Wykonawca będzie musiał każdorazowo uzyskać od Zamawiającego na piśmie, po 

wcześniejszym przedstawieniu okoliczności uzasadniających zmianą terminu, 2) Załatwienie 

wszelkich formalności w urzędach i na cmentarzu związanych z pogrzebem, na podstawie 

pisemnego upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego, 3) Przygotowanie zwłok 

osoby zmarłej do pochówku: a) umycie i ubranie w dostarczoną odzież, a w przypadku braku 

odzieży zawinięcie w całun z grubego płótna, a w szczególnych przypadkach, takich jak chowanie 

osób zmarłych na choroby zakaźne, szczątków ludzkich itp. - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

sanitarnymi, b) złożenie zwłok osoby zmarłej w trumnie drewnianej o odpowiedniej wielkości, z 

podstawowym wyposażeniem tj. poduszką i obiciem trumny od wewnątrz materiałem. 4) Czynności 

na cmentarzu: a) wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego; b) transport trumny ze zwłokami od 

bramy cmentarza do miejsca pochówku; c) złożenie trumny do grobu; d) usypanie mogiły; e) 

zapewnienie posługi świeckiej lub religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego, f) zapewnienie i 



ustawienie na mogile krzyża z tabliczką nagrobną lub innego akcentu nagrobnego zgodnie z 

wyznaniem zmarłego. 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informacje niezbędne do 

dokonania pochówku z zastosowaniem następujących procedur: 1) informacja o zleceniu 

wykonania pogrzebu będzie przekazana faksem, e-mailem lub telefonicznie, a następnie 

potwierdzona na piśmie w godzinach pracy Ośrodka, od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. 

2) w zleceniu Zamawiający poda dane dotyczące osoby zmarłej oraz wskaże, które czynności 

składające się na wykonanie pogrzebu, wymienione w ust. 3, wchodzą w zakres wykonania 

konkretnego pogrzebu, wskaże również miejsce odbioru zwłok osoby zmarłej. 3) osoba 

wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym zgłosi się do siedziby Zamawiającego 

po odbiór pisemnego zlecenia dokonania pochówku oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do 

dokonania pochówku, najpóźniej w następnym dniu po zgłoszeniu wykonania pogrzebu. 4) 

Wykonawca zobowiązany będzie do powiadamiania Zamawiającego o terminie, godzinie i 

dokładnym miejscu pogrzebu, niezwłocznie po dokonaniu powyższych ustaleń. 5) Wykonawca 

wykona klepsydry w ilości 2 sztuk (na życzenie rodziny). 5. Zamawiający dopuszcza możliwość 

kremacji, w takim przypadku całkowita cena usługi nie może przewyższać ceny pochówku 

tradycyjnego. 6. Miejscem pochówku osób zmarłych będzie Cmentarz Komunalny Południowy w 

Antoninowie, gmina Piaseczno oraz Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie przy ul. 

Wóycickiego 14. W przypadkach uzasadnionych interesem rodziny osoby zmarłej lub w przypadku 

osób posiadających uprawnienia do istniejącego grobu, katakumb, kolumbarium, miejscem 

pochówku będzie inny cmentarz na terenie m.st. Warszawy wskazany przez Zamawiającego. 7. W 

razie konieczności przechowywania zwłok przez czas dłuższy niż 3 doby, Wykonawca 

każdorazowo obowiązany będzie uzyskać zgodę Zamawiającego, pod rygorem odmowy zapłaty za 

przechowywanie zwłok dłuższe niż 3 doby. 8. Ceny usług podane w ofercie pozostaną niezmienne 

przez okres realizacji umowy. 9. Płatność za wykonaną usługę będzie dokonywana przelewem na 

konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

Czynności nie zlecone nie będą podlegały zapłacie. 10. Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo kontroli jakości wykonywanych usług w każdym czasie. 11. Przewidywana liczba usług 

pogrzebowych w okresie obowiązywania umowy - 82. 12. Ze względu na szczególny charakter 

przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak 

możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich ilość ogółem w skali 

całego zamówienia na 82 i taka ilość zostanie przyjęta do wyliczenia ceny oferty, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 13. 13. Zamawiający w stosunku do ilości pogrzebów zastrzega, że: 1) w 

przypadku, gdy ilość pochówków będzie mniejsza niż określona w ust. 11, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko za rzeczywistą ilość wykonanych pogrzebów, co nie będzie miało wpływu na cenę 

pojedynczej usługi, 14. Przedmiot zamówienia nie obejmuje miejsca grzebalnego oraz czynności 



kancelaryjno-terenowych cmentarza. 15. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne 

podmioty, którymi będzie się posługiwał w przypadku niedołożenia przez te podmioty należytej 

staranności przy wykonywaniu umowy. 16. Termin realizacji zamówienia od 01-01-2016 do 31-12-

2016 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.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z Art. 

67.ust.1 pkt 6)ustawy pzp. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.10.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

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, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonanej lub wykonywanej, co najmniej 

jednej usługi o podobnym zakresie w skali jednego roku w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) nie mniej niż 60 pochówków w 

jednym roku na rzecz instytucji publicznych i/lub indywidualnych klientów, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których pochówek został 

wykonany oraz załączy dowód że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Wykonawca wykażę ww. usługę w załączniku nr 4 do SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę ze posiada: A) lokal przeznaczony na biuro 

na terneie m.st Warszawy, wyposażony w telefon. - Wykonawca złoży oświadczenie ze 

posiada lub będzie posiadał w przypadku udzielenia mu zamówienia biuro na terenie m.st 

Warszawy wyposażone w telefon, komputer, internet lub przestawi kopię umowy najmu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wykonawca wykaże ze zatrudnia/i co najmniej 4 osoby do prac fizycznych przy obsłudze 

pogrzebu oraz jedna osobę do koordynowania i nadzorowania prac przy realizacji 

pochówku - Wykonawca wykażę ww. osoby w załączniku nr 4 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość, co 

najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) liczoną brutto. 

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 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

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 

należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - koszt przechowalni - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.opspragapolnoc.waw.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ul. K. Szymanowskiego 6/61 03-477 

Warszawa pokój 10B. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

23.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. 

Warszawy ul. K. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa pokój 10B. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 


