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Złącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiot zamówienia 

(OPZ) 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie pochówku na 

rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

zobowiązany jest zapewnić sprawienie pogrzebu stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt. 

15 i art. 44 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały LX/1840/2009 

Rady m. st. Warszawy z 27.08.2009 r. dotyczącej zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu 

kosztów pogrzebów realizowanych przez m. st. Warszawę. 

2. Sprawienie pogrzebu winno odbyć się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, 

zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami, zwyczajami i zgodnie z przepisami ustawy z 

31.01.1959 r., o cmentarzu i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2020 r. poz. 1947 ze zm.) oraz 

przepisami wykonawczymi. 

3. Przygotowanie pogrzebu obejmować będzie następujące czynności: 

A. W ramach standardowej usługi pogrzebowej - sprawienie pogrzebu z pochówkiem zwłok: 

a. odbiór zwłok z miejsca zgonu i transport zwłok do chłodni; 

b. przechowywanie zwłok w chłodni (do 3 dób bezpłatnie); 

c. zapewnienie trumny wraz z dostawą, ubieranie zwłok, przygotowanie i ułożenie 

zwłok w trumnie; 

d. w przypadku braku ubrania, zapewnienie całunu (biały materiał); 

e. transport zwłok z chłodni do bram cmentarza (w granicach m. st. Warszawy oraz w 

odległości 50 km od granic administracyjnym m. st. Warszawy); 
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f. transport zwłok od bramy cmentarza do miejsca pochówku w obecności 

duchownego/osoby sprawującej ceremonie pogrzebową; 

g. wykopanie grobu ziemnego lub wybicie otworu w katakumbie naziemnej; 

h. pochowanie zwłok – czynność złożenia trumny w katakumbie lub wpuszczenia do 

grobu; 

i. usypanie mogiły lub ponowne zamurowanie otworu w katakumbie naziemnej, 

otynkowanie i złożenie płyty; 

j. zapewnienie i ustawienie na mogile tablicy nagrobnej; 

k. zapewnienie i ustawienie na mogile krzyża/innego symbolu. 

B. Przygotowanie pogrzebu w ramach standardowej usługi pogrzebowej przy spopieleniu 

zwłok obejmować będzie następujące czynności: 

a. odbiór zwłok z miejsca zgonu i transport zwłok do chłodni; 

b. przechowywanie zwłok w chłodni (do 3 dni bezpłatnie); 

c. trumna wraz z dostawą, ubieranie zwłok, przygotowanie i ułożenie zwłok w trumnie; 

d. w przypadku braku ubrania, zapewnienie całunu (biały materiał); 

e. spopielenie zwłok, zakup urny z dostawą i złożenie prochów do urny; 

f. transport urny z prochami do bram cmentarza (w granicach m. st. Warszawy oraz w 

odległości 50 km od granic administracyjnym m. st. Warszawy); 

g. transport urny z prochami od bramy cmentarza do miejsca pochówku w obecności 

duchownego/osoby sprawującej ceremonie pogrzebową; 

h. wykopanie grobu ziemnego lub wybicie otworu w katakumbie naziemnej; 

i. złożenie urny z prochami w katakumbie lub wpuszczenia do grobu; 

j. usypanie mogiły lub ponowne zamurowanie otworu w katakumbie naziemnej, 

otynkowanie i złożenie płyty; 

k. zapewnienie i ustawienie na mogile tablicy nagrobnej; 

l. zapewnienie i ustawienie na mogile krzyża/innego symbolu. 

4. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, w wyniku 

których zajdzie konieczność przechowywania zwłok we własnej chłodni Wykonawcy dłużej 

niż przez 3 doby, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ww. terminu po 

wcześniejszym uzgodnieniu.  
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5. Wykonanie czynności w pełnym zakresie nie będzie miało miejsca we wszystkich 

przypadkach. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy niezbędne informacje do 

dokonania pochówku z zastosowaniem następujących procedur: 

1) informacja o zleceniu wykonania pogrzebu będzie przekazywana faxem, emailem lub 

telefonicznie do Wykonawcy, a następnie potwierdzona pisemnie w dniach i godzinach 

pracy Zamawiającego; 

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

czynności składające się na wykonanie pogrzebu wchodzą w zakres wykonania 

konkretnej usługi, wskaże również miejsce odbioru zwłok osoby zmarłej i miejsce 

przechowywania zwłok do czasu pogrzebu tj. chłodnia będąca w dyspozycji Wykonawcy; 

3) osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej w dniu 

następnym po dokonaniu zgłoszenia wykonania pogrzebu, zgłosi się do właściwego 

pracownika Zamawiającego po odbiór pisemnego zlecenia dokonania pochówku oraz 

pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania pochówku; 

4) Wykonawca niezwłocznie po przekazaniu informacji przez Zamawiającego rozpocznie 

załatwiać wszystkie formalności związane ze zleceniem w urzędach i na cmentarzu, na 

podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca niezwłocznie po dokonaniu powyższych ustaleń, zobowiązany będzie do 

powiadamiania Zamawiającego o terminie, godzinie i dokładnym miejscu pogrzebu. 

6. Miejscem pochówku osób zmarłych będzie: 

1) Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie – gmina Piaseczno; 

2) Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie ul. Wójcickiego 14; 

3) jeżeli będzie to uzasadnione interesem rodziny osoby zmarłej, w przypadkach osób 

posiadających uprawnienia do istniejącego grobu, katakumb, miejscem pochówku będzie 

inny cmentarz na terenie m. st. Warszawy. Dopuszcza się pochówki na cmentarzach nie 

będących pod zarządem Zarządu Cmentarzy Komunalnych na obszarze położonym w 

odległości do 50 km od granic administracyjnych   m.st. Warszawy. 

7. Zamawiający każdorazowo będzie wskazywał cmentarz, na którym ma być dokonany 

pochówek. 
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8. Wykonawca przy realizowaniu transportu zwłok zapewni wykorzystanie pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie nie mniejszym niż 

10% środków transportu, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia. 

9. Zamawiający zawarł Porozumienie z Zarządem Cmentarzy Komunalnych na dokonywanie 

pochówku na cmentarzach pozostających pod zarządem ZCK. Porozumienie obejmuje niżej 

wymienione usługi cmentarne: 

1) udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok; 

2) czynności kancelaryjno-terenowe oraz korzystanie z mienia komunalnego związane z 

przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez Wykonawcę grobu; 

3) czynności kancelaryjno-terenowe oraz korzystanie z mienia komunalnego związane z 

organizacją i wykonaniem pogrzebu. 

10. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo kontroli jakości wykonywanych usług w każdym 

czasie obowiązywania umowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 

osobom trzecim przez pracowników Wykonawcy lub inne podmioty, którymi Wykonawca 

będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku niedołożenia 

przez te podmioty należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 


