Warszawa: Usługi pogrzebowe na zlecenie Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - zamówienie
uzupełniające w roku 2014
Numer ogłoszenia: 360710 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.
Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952 ,
strona internetowa www.opsbielany.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi pogrzebowe na zlecenie Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające w roku 2014.
11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
11.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy 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
z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LX/1840/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie
zasad sprawienia pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez m. st. Warszawę. Ze
względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia i wiążący się z nim brak możliwości dokładnego
oszacowania zapotrzebowania na usługi, Zamawiający określa ich ilość ogółem w skali zamówienia na 10.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji określonego jak wyżej przedmiotu umowy polegającej
na zmniejszeniu przewidywanej wielkości zamówienia, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne
roszczenie wobec Zamawiającego.
11.4) Wswień (CPV): 98.37.00.00-7.
11.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Umowa Nr 10/2014 z dnia 02.01.2014 r. podpisana w trybie przetargu nieograniczonego z Miejskim
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych na realizację 25 pogrzebów obejmuje okres od 02.01.2014 do
31.12.2014 r. W listopadzie Zamawiający przewiduje wyczerpanie środków finansowych ww. umowy
oraz konieczność zakupu dodatkowych 10 pogrzebów do końca roku. Zamawiający realizując również
pogrzeby w ramach zasiłków pogrzebowych ZUS uzyskał dodatkowe środki finansowe, które zamierza
przeznaczyć na zakup dodatkowych usług pogrzebowych. Możliwość udzielania zamówień
uzupełniających została przewidziana w zapisach SIWZ. W związku z powyższym zasadnym jest
rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., Redutowa 25, 01-106 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.

