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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326400-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2013/S 189-326400

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Prokuratura Okręgowa w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
Punkt kontaktowy: Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Wydział VII
Osoba do kontaktów: Renata Wrońska
40-042 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322510241
E-mail: zamowieniapubliczne@po.katowice.pl
Faks:  +48 322510241
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.po.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa przewozu zwłok, przechowania zwłok oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca zdarzenia w obrębie
działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 20: Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326400-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowieniapubliczne@po.katowice.pl
www.po.katowice.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: w obrębie
działania: Prokuratury Rejonowej w Będzinie, ul Modrzejowska 73a, 42-501 Będzin, Prokuratury Rejonowej
w Bytomiu, ul. Sądowa 2, 41-900 Bytom, Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, Pl. Piastowski 17, 41-500
Chorzów,Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza,Prokuratury
Rejonowej w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 5,
43-603 Jaworzno,Prokuratury Rejonowej Katowice - Zachód w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042
Katowice, Prokuratury Rejonowej Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice,
Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, ul. Pocztowa 8, 40-002 Katowice, Prokuratury
Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, Prokuratury Rejonowej
w Mikołowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, 43-190 Mikołów, Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, ul.
Mikołowska 4A, 41-400 Mysłowice, Prokuratury Rejonowej w Pszczynie, ul. 3-go Maja 1, 43-200 Pszczyna,
Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, ul 1-go Maja 11 41-100 Siemianowice Śląskie, Prokuratury
Rejonowej Sosnowic - Północ w Sosnowcu, ul. Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec, Prokuratury Rejonowej
Sosnowic – Południe w Sosnowcu, ul. Teatralna 1, 41-200 Sosnowiec, Prokuratury Rejonowej w Tychach, ul.
Bałuckiego 4,
43-100 Tychy
Kod NUTS PL22A

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Sala sekcyjna musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z
dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w
prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. 1972.17.123).
Usługa dotyczy przewozu z miejsca zdarzenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego lub
funkcjonariuszy Policji. Każdorazowo przewóz zwłok realizowany będzie na podstawie zlecenia pisemnego
(w tym fax, e-mail), a w przypadkach uzasadnionych zlecenia telefonicznego lub ustnego na miejscu zdarzenia,
które będzie niezwłocznie, najpóźniej w najbliższym dniu roboczym, potwierdzone na piśmie.
Zwłoki mogą znajdować się w stanie rozkładu, z wypadku komunikacyjnego, z pożaru itp.
Środek transportu drogowego do przewozu zwłok ludzkich i szczątków ludzkich powinien spełniać wymagania
techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz..U.
2007.249.1866 § 4) wraz z aktualnymi zezwoleniami lub zaświadczeniami wydanymi przez właściwą stację
sanitarno-epidemiologiczną.
Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia
niezwłocznie, w czasie nie później jednak niż do 0,5 godziny od momentu przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce
zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.
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Ilość przewozów zwłok w okresie objętym zamówieniem będzie wynikać ze zdarzeń, jakie zaistnieją w okresie
obowiązywania umowy.
Przechowanie zwłok i szczątków ludzkich powinno być świadczone w pomieszczeniu spełniającym wymogi
sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
sposobu przechowania zwłok i szczątków (Dz. U. 2011.75. 405).
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić prokuratorowi uczestniczącemu w sekcji zwłok pomieszczenie
służące przygotowaniu się do sekcji (szatnia, pomieszczenie biurowe i węzeł sanitarny) - wymogi określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i
histochemicznych (Dz.U. 1972.17.123 § 18).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012.739
załącznik nr 1 pkt 10) określa jakie wymogi wchodzą w skład zakładu patomorfologii.
Wykonawca zobowiązany jest do wydania zwłok osobom, które uprawnione będą do pochowania zmarłego, w
tym samym dniu, w którym wydano zezwolenie na odebranie zwłok.
Wykonawcę obowiązuje należyta staranność oraz etyka zawodowa w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Realizacja usług musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w zakresie
świadczonych usług, z poszanowaniem zwłok ludzkich oraz ochroną dóbr osobistych krewnych, a także prawną
ochroną, jakiej podlegają ludzkie zwłoki i szczątki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp.Nazwa jednostki ,Wynajem Sali sekcyjnej,Przechowanie,Przewóz ryczałt, Przewóz według stawki za 1 km
1 PR Będzin 383 1656 445 974
2 PR Bytom 525 3008 1106 6218
3 PR Chorzów 253 5110 1073 4017
4 PR Dąbrowa Górnicza 242 1353 314 1564
5 PR Jaworzno 0 204 208 11880
6 PR Katowice Wschód 153 840 176 966
7 PR Katowice Zachód 280 1468 349 510
8 PR Katowice Północ 157 947 242 2887
9 PR Katowice Południe 127 847 211 1591
10 PR Mikołów 0 234 690 10235
11 PR Mysłowice 0 414 460 7625
12 PR Pszczyna 0 131 184 10125
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13 PR Siemianowice Śląskie 88 364 107 1035
14 PR Sosnowiec Północ 288 1740 311 230
15 PR Sosnowiec Południe 276 3347 322 1089
16 PR Tychy 4 874 533 14341
Suma 2776 22537 6731 75287
*są to ilości szacunkowe określone na podstawie faktycznego wykonania usług w okresie 1.8.2012-31.7.2013
r. powiększone proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tytułu zmian
ilościowych w trakcie realizacji umowy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 855 325,70 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 31.1.2018

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Będzinie, ul. Modrzejowska 73A, 42-501 Będzin
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
PR Będzin 383 1656 445 974
Szacunkowa wartość bez VAT: 133 732 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, ul. Sądowa 2, 41-900 Bytom
1) Krótki opis
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Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
2 PR Bytom 525 3008 1106 6218
Szacunkowa wartość bez VAT: 48 315 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 45 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, Pl. Piastowski 17, 41-500 Chorzów
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
3 PR Chorzów 253 5110 1073 4017
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 813 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
4 PR Dąbrowa Górnicza 242 1353 314 1564
Szacunkowa wartość bez VAT: 107 772 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 5, 43-603 Jaworzno
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
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5 PR Jaworzno 0 204 208 11880
Szacunkowa wartość bez VAT: 57 590 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej Katowice - Zachód w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042
Katowice
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
6 PR Katowice Zachód 280 1468 349 510
Szacunkowa wartość bez VAT: 106 284 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej Katowice - Wschód w Katowicach, ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000
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3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
7 PR Katowice Wschód 153 840 176 966
Szacunkowa wartość bez VAT: 56 335 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, ul. Pocztowa 8,
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
8 PR Katowice Północ 157 947 242 2887
Szacunkowa wartość bez VAT: 27 361 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042
Katowice
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
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Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
9 PR Katowice Południe 127 847 211 1591
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 001 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Mikołowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13,
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
10 PR Mikołów 0 234 690 10235
Szacunkowa wartość bez VAT: 85 491 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, ul. Mikołowska 4A, 41-400 Mysłowice
1) Krótki opis
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Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
11 PR Mysłowice 0 414 460 7625
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 510 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Pszczynie, ul. 3-go Maja 1, 43-200 Pszczyna
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
12 PR Pszczyna 0 131 184 10125
Szacunkowa wartość bez VAT: 66 539 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 45 (od udzielenia zamówienia)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, ul 1-go Maja 11
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
13 PR Siemianowice Śląskie 88 364 107 1035
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 172 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej Sosnowic - Północ w Sosnowcu, ul. Teatralna 1,
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
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14 PR Sosnowiec Północ 288 1740 311 230
Szacunkowa wartość bez VAT: 107 475 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej Sosnowic – Południe w Sosnowcu, ul. Teatralna 1,
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
15 PR Sosnowiec Południe 276 3347 322 1089
Szacunkowa wartość bez VAT: 153 784 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: W obrębie działania Prokuratury Rejonowej w Tychach, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy
1) Krótki opis

Usługi polegające na przechowywaniu zwłok ludzkich w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.03.12-00.00 „Usługi związane z przygotowaniem zwłok do pochówku lub
kremacji”.
Usługa przewozu zwłok ludzkich, przechowania zwłok ludzkich oraz wynajmu sali sekcyjnej obejmująca
zdarzenia w obrębie działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
W związku z koniecznością udziału prokuratora w oględzinach i otwarciu zwłok, prosektorium i sala sekcyjna
muszą znajdować się w obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000, 60100000

3) Wielkość lub zakres
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Oszacowanie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozu zwłok na okres obowiązywania umowy*
Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prokuratury Wynajem Sali sekcyjnej
(liczba wynajmów) Przechowanie
( liczba dób) Przewóz ryczałt (wgam)
(liczba przewozów wgam) Przewóz według stawki za 1 km (pgam) (liczba przewozów pgam)
16 PR Tychy 4 874 533 14341
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 579 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 46 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium dla każdej części w wysokości:
w części: 1. PR Będzin – 3 800 PLN
w części: 2. PR Bytom - 1 400 PLN
w części: 3. PR Chorzów - 2 000 PLN
w części: 4. PR Dąbrowa Górnicza - 3 100 PLN
w części: 5. PR Jaworzno - 1 600 PLN
w części: 6. PR Katowice-Północ - 700 PLN
w części: 7. PR Katowice-Południe - 550 PLN
w części: 8. PR Katowice-Wschód - 1 600 PLN
w części: 9. PR Katowice-Zachód - 3 000 PLN
w części: 10. PR Mikołów - 2 400 PLN
w części: 11. PR Mysłowice -1 200 PLN
w części: 12. PR Pszczyna - 1 900 PLN
w części: 13. PR Siemianowice Śl.- 450 PLN
w części: 14. PR Sosnowiec-Północ - 3 100 PLN
w części: 15. PR Sosnowiec-Południe - 4 400 PLN
w części: 16. PR Tychy - 2 000 PLN
przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania.
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu;
-poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy są
zawsze poręczeniami pieniężnymi;
-gwarancjach bankowych;
-gwarancjach ubezpieczeniowych;
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.);
3.Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Prokuratura Okręgowa w Katowicach Nr rachunku: 38103015080000000804782001 z podaniem w tytule wpłaty
numeru sprawy – SIWZ (VII G 2200/11/2013).
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4.Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty
wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu wykonawca musi zadbać o to, aby wpłacana kwota była
zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.
5.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w
szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie
Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium
nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest
oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może
być złożony w siedzibie Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym
wypadku musi być dołączony do oferty.
6.Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca.
7.Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje:
„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych),
do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej
– Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na
„............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez
Prokuraturę Okręgową w Katowicach.
Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury Okręgowej w
Katowicach ul. Wita Stwosza 31 kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa Wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną):
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak
wyżej).
4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nie leżących po jego stronie.
Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia..................
Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach ul. Wita Stwosza 31 kwoty
do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania
przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w
związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub
warunki.”
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez
Wykonawcę.
10.Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
lub w innych przypadkach unormowanych w art. 46 ust. 1 i 2 Pzp.
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11.W ofercie należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku
jego zwolnienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Należność za usługę regulowana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT wystawianej przez
Wykonawcę, nie późnej niż do 7-go dnia od dnia wykonania usługi. Do faktury Wykonawca dołącza kopię
zlecenia/ zleceń. Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopiami zleceń.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z
którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między
Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do
ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.W przetargu mogą wziąć udział
Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający
warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i przygotowanie zawodowe w usługach przewozu zwłok ludzkich,
tj. wykonali co najmniej jedną USŁUGĘ odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot niniejszego Zamówienia oszacowanej na poziomie 30-krotności wymaganego dla danej części
wadium co udokumentują załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie
(np. referencje, opinie, protokoły należytego wykonania usługi, itp.),
3)dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia , w tym:
3.1) pomieszczeniem (salą sekcyjną) odpowiednio wyposażonym do przeprowadzania sekcji zwłok ludzkich
i spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, prosekturach oraz w
pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz.U. 1972.17.123),
3.2) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi oraz zaświadczeniami np. certyfikaty z
właściwej Stacji Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej dopuszczającymi pojazdy do przewozu zwłok ludzkich
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na podstawie wykazu pojazdów wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych – tj. ilości zgodnej z pkt 5.1.2
SIWZ;
3.3) odpowiednią liczbą osób zdolnych do wykonywania zamówienia – tj. dysponować odpowiednią liczbą osób
zdolnych do wykonania zamówienia, w tym odpowiednią liczbę osób skierowanych do wykonywania usługi
przewozu, tj. co najmniej dwie osoby na jeden pojazd.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, zamawiający żąda:
w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Sposób oceny spełniania tych warunków odbędzie się na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na poziomie 30-krotności
wymaganego dla danej części wadium (a w przypadku gdy składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia
– na poziomie sumy 30-krotności wadium wymaganych dla tych części);
Sposób oceny spełniania tych warunków odbędzie się na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawca winien dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, w tym
odpowiednią ilością pojazdów do przewozu zwłok.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na :
-1 część zamówienia zobowiązany jest posiadać co najmniej 1 pojazd,
-2-4 części zamówienia zobowiązany jest posiadać co najmniej 3 pojazdy,
-5-7 części zamówienia zobowiązany jest posiadać co najmniej 5 pojazdów,
-powyżej 7 części zobowiązany jest posiadać co najmniej 7 pojazdów.
Sposób oceny spełniania tych warunków odbędzie się na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
VII G 2200/11/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.11.2013 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2013 - 10:00
Miejscowość:
Katowice
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 pkt 9 Pzp, w związku z art. 29 ust. 4 wykonawca, który przedstawi
najkorzystniejszą ofertę i zawrze umowę na co najmniej trzy części zamówienia zobowiązany będzie w okresie
trwania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne zatrudniać jedną osobę bezrobotną na podstawie
skierowania powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U.
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Z 2008 r. Nr 69, poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego
do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w
analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo
siedzibę.
Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia: w
przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego
okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego.
Wykonawca na etapie wykonywania zamówienia przedstawia zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy
przedstawione powiatowemu urzędowi pracy; odpis skierowania bezrobotnych przez powiatowy Urząd pracy do
pracodawcy oraz umowy o pracę.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej, przedstawia: zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu
organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy lub w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę: odpis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych
do pracodawcy oraz umowę o pracę (spółdzielczą umowę o pracę).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych:
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:
1)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8.Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie:
1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
9.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Pstępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2013

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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