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                                                                                                                           Biała, 02 grudnia 2011 r. 

ZPIE.271.18.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej.  

II. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym. 

Numer ogłoszenia: 409024 – 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała , ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 077 4388542, 4388540, 

faks 077 4387679. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej.  

II. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Usługi utrzymania cmentarza:  

I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej w zakres którego wchodzi:  

- prowadzenie księgi wieczystej cmentarza;  

- prowadzenie dokumentacji zgonów;  

- prowadzenie ewidencji miejsc grzebalnych;  

- ustalenie i wskazywanie miejsc pochówku;  

- prowadzenie bieżących zmian inwentaryzacji cmentarza  

- egzekwowanie przestrzegania regulaminu cmentarza który winien być umieszczony w miejscach ogólnie 

dostępnych,  

- nadzorowanie prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.) w zakresie przestrzegania przez te 

firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, 

pomników oraz odstępów między tymi miejscami oraz w zakresie gospodarowania odpadami pochodzącymi z 

rozbiórki bądź stawiania nowych pomników (gruz, ziemia) usuwane będą z terenu cmentarza przez firmy 

usługowe.  

- właściwe zabezpieczenie prowadzonych dokumentów związanych z zarządzanym cmentarzem komunalnym.  

 

II. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym obejmuje:  

- utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu komunalnym;  

- utrzymywanie istniejącego ogrodzenia w stanie estetycznym i spełniającym swoją rolę  

- zagospodarowanie nowych kwater grzebalnych oraz właściwe ich oznakowanie;  

- prowadzenie pielęgnacji drzewostanu, utrzymywanie w należytym stanie terenów zielonych na cmentarzu;  

- koszenie trawy minimum 5-krotnie w roku oraz wywóz trawy;  

- dbanie o ochronę zabytków znajdujących się na cmentarzu;  

- prowadzenie bieżącego remontu istniejących alejek;  
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- wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego;  

- w okresie zimowym odśnieżanie i zwalczanie śliskości na dojściach i dojazdach do cmentarza oraz na głównej 

alejce;  

- utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu  

Pożądany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków:  
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:  

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:  

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień 

publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.  

2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.  

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności 

chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.  

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 

26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.  

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:  

3.1 jest niezgodną z ustawą  

3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.  

3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji  

3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny  
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3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych  

3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. 

 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  

a.1) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę  

a.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień 

publicznych (zał. nr 3 do SIWZ)  

a.3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 Prawa 

zamówień publicznych (zał. nr 4 do SIWZ)  

a.4) Wymagane dokumenty  

 

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 

czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa 

następujące dokumenty:  

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

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

B.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych (zał. nr 3 do SIWZ)  

 

C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

2) 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 ofert.  

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. C zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w 

terminach określonych w niniejszym pkt. C. 

 

D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  

D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 

ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w 

postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty 

składane są wspólnie  

 

E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów  

E.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych 

za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za 

zgodność z oryginałem.  

E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
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poświadczonym przez wykonawcę.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje 

się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605).  

 

F. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w pkt B1 i B2 niniejszej specyfikacji przedstawia 

każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę 

wspólnie.  

W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 

konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści następujące 

postanowienia:  

1. wskazanie lidera,  

2. oznaczenie czasu trwania umowy (z uwzględnieniem okresu gwarancji jakości),  

3. podział zadań między uczestnikami konsorcjum,  

4. prawa, obowiązki i upoważnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę, a także upoważnienie do wystawiania faktur, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców umowy).. 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.biala.gmina.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego Urząd 

Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, Pokój nr 1a. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2011 godzina 

09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, Pokój nr 13 

(Sekretariat). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Nie dotyczy. 


