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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 31

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-042 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Prokuratura Okręgowa w
Katowicach, Wydział VII

Tel.: +48 322510241

Osoba do kontaktów:  Renata Wrońska

E-mail:  zamowieniapubliczne@po.katowice.pl Faks:  +48 322510241

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.po.katowice.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

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

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

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.
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.
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 60130000  
Dodatkowe przedmioty 60100000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
VII G 2200/11/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_prokukat
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-130489   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 189-326400  z dnia:  28/09/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/09/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
06/11/2013   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/11/2013   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
06/11/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/11/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-150168
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