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Modyfikacja 
          specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:
I. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej.
II. Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym. wprowadza 
się następującą modyfikację:

W SIWZ jest:

                   
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu 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;

−        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.
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                III. Świadczenie usług remontowo - inwestycyjnych na cmentarzu komunalnym w Białej
            Realizacja  zadań  remontowo  inwestycyjnych  na  cmentarzu  komunalnym  w  Białej  nie 

przekraczających  kwoty  10.000  zł  netto  w  roku  budżetowym.  Na  wniosek  Wykonawcy, 
Zamawiający może zwiększyć kwotę realizowanego zadania remontowo - inwestycyjnego w roku 
budżetowym 

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

                                                                       Z up. Burmistrza
                                                                  mgr Joachim Ernst

                                                                          Kierownik
                                                        Referatu Inżynierii 

                                                         Komunalnej i Inwestycji
Do wiadomości:

1.wszyscy uczestnicy przetargu,

2.BIP

3.tablica ogłoszeń

4.a/a


