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Numer ogłoszenia: 416120 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 409024 - 2011 data 02.12.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Biała, ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 77 4388542, 4388540, fax. 77 

4387679. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SEKCJA II. 

 W ogłoszeniu jest: 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; 

- 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... 

 W ogłoszeniu powinno być: 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. III. Świadczenie usług remontowo - 

inwestycyjnych na cmentarzu komunalnym w Białej 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; 

- 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 III. 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.. 

 


