
 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA 

ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

tel. 068 3291700, faks 068 3291713 

 

Zielona Góra, 22 kwietnia 2010r. 

 

     Numer sprawy: III.G.211/03/10 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich  

na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. 

 
1. Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42. 
 
2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony. 

 
3. Osoba upowaŜniona do kontaktów z Wykonawcami: 

 
 

Stanowisko Inspektor 

Imię i nazwisko            Robert Wanatko    
tel. 068 3291781, fax 068 3291713 

e-mail: rwanatko@zielona-gora.po.gov.pl 

    od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 

 

4. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a. forma elektroniczna: strona internetowa: www.zielona-gora.po.gov.pl, 
b. na wniosek Wykonawcy forma pisemna: w siedzibie Zamawiającego (adres 

jak w pkt 1),  
c. za SIWZ w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty. 
 

5. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu zwłok ludzkich z miejsca zdarzenia 
do prosektorium lub przechowalni, przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie 
pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury 
Okręgowej oraz prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego w układzie 
zadaniowym: 

Zadanie nr 1: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze i Prokuratura Rejonowa 
w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 

Zadanie nr 2: Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L, 

Zadanie nr 3: Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 38, 

Zadanie nr 4: Prokuratura Rejonowa we Wschowie, ul. Garbarska 11. 

Zadanie nr 5: Prokuratura Rejonowa w śaganiu, ul. Dworcowa 57, 

Zadanie nr 6: Prokuratura Rejonowa w śarach, ul. Górnośląska 17. 
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie zadań od 1  
do 6 – poszczególnych części zamówienia. KaŜdemu z Wykonawców przysługuje 
moŜliwość złoŜenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.  
 
W związku z powyŜszym przedmiot zamówienia został podzielony na zadania 
(części) w sposób następujący: 
 
Zadanie nr 1: 
Przewóz zwłok ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Zielonej 
Górze, przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnienie sali sekcyjnej dla gminy  
z terenu powiatu zielonogórskiego: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, 
Zabór i Zielona Góra. 

 

Zadanie nr 2: 

Przewóz zwłok ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Krośnie 
Odrzańskim, przechowywanie zwłok ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej dla 
gminy z terenu powiatu krośnieńskiego: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno 
Odrzańskie i Maszewo z terenu powiatu słubickiego - gmina Cybinka. 

 

Zadanie nr 3:  

Przewóz zwłok ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Nowej 
Soli, przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnienie sali sekcyjnej dla gminy  
z terenu powiatu nowosolskiego: Bytom Odrzański, Kolsko, KoŜuchów, Nowa Sól, 
Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko. 

 

Zadanie nr 4: 

Przewóz zwłok ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej we 
Wschowie, przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnienie sali sekcyjnej dla 
gminy z terenu powiatu wschowskiego: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa. 

 

Zadanie nr 5:  

Przewóz zwłok ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w śaganiu, 
przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnienie sali sekcyjnej dla gminy z terenu 
powiatu Ŝagańskiego: Brzeźnica, Gozdnica ,Iłowa, Małomice, Niegosławice, 
Szprotawa, Wymiarki i śagań. 

 

Zadanie nr 6: 

Przewóz zwłok ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w śarach, 
przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnienie sali sekcyjnej dla gminy z terenu 
powiatu Ŝarskiego: Brody, Jasień, Lipinki ŁuŜyckie, Lubsko, Łęknica, Przewóz, 
Trzebiel, Tuplice i śary. 

 
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne 

85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne 

 
7. Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące od daty podpisania umowy. 
 
8. Zamawiający nie wymaga wadium. 

 
9. Zamawiający nie dopuszcza złoŜenie oferty częściowej. 
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10. Zakres zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) przewóz zwłok ludzkich, polegający na:  

- przybyciu na miejsce zgonu osoby (w granicach administracyjnych miasta  
w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi 
miasta w ciągu jednej godziny od chwili wezwania), 

- włoŜeniu zwłok do worka,  
- przeniesieniu zwłok do/i z środka transportu,  
- przewozu zwłok do wskazanego miejsca,  
- zapewnieniu niezbędnych środków technicznych i materiałów uŜytych do 

wykonania usługi (pojazd  specjalistyczny, nosze, worki na zwłoki, rękawiczki itp.), 
a takŜe wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.  

 

W ofercie naleŜy zastosować cenę ryczałtową, uwzględniając wszystkie 
koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wyrobami gotowymi,  
tj. worek na zwłoki, rękawiczki i inne.  

 
b) przechowywanie zwłok ludzkich 

Pomieszczenie do przeprowadzania sekcji, musi spełniać wymogi sanitarno-
epidemiologiczne, techniczne oraz musi być wyposaŜone w odpowiedni 
specjalistyczny sprzęt. 
Wykonawca będzie wykonywał usługę przy zachowaniu wszystkich wymogów 
określonych w przepisach szczegółowych, przez co rozumieć naleŜy między 
innymi poszanowanie zwłok ludzkich ze względu na cześć darzoną osobę 
zmarłą oraz ochronę dóbr osobistych krewnych a takŜe prawną ochronę jakiej 
podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki.  
 
c) udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok 

Podstawą wykonania sekcji będzie zlecenie opatrzone pieczątką 
Zamawiającego i podpisane przez osobę upowaŜnioną przez Zamawiającego.  

Sekcje wykonywane będą przez lekarza wskazanego przez 
Zamawiającego. 

Udostępnianie sali sekcyjnej dla potrzeb przeprowadzenia sekcji będzie 
wykonane w terminie ustalonym przez Zamawiającego.  
 
Uwaga!  

W cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia na przeprowadzenie 
sekcji zwłok ludzkich naleŜy uwzględnić, m.in. udostępnienie urządzeń niezbędnych 
do przeprowadzenia sekcji i pomocy fachowej, tj. laboranta sekcyjnego, przy 
wykonywaniu sekcji zwłok ludzkich. 
 

Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu zielonogórskiego będzie 
uzaleŜniona od liczby zdarzeń rejestrowych w tym zakresie w poszczególnych 
jednostkach.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. 
 

11. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

a) Wykonawcę obowiązuje naleŜyta staranność oraz etyka zawodowa w wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

b) Wykonawca moŜe powierzyć realizacji przedmiotu zamówienia w części lub 
całości  osobom lub podmiotom trzecim. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu),  
w których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

c)  Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz 
terminowe wykonanie zamówienia. 
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d)  Wskazanie przez Wykonawcę danych kontaktowych osób 

odpowiedzialnych za sprawne i terminowe wykonanie zamówienia. 

e)  Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych. Wykonawca 
zobowiązuje się do świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

f)  Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie 
lub faksem. 

g)  Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zlecenia na przewóz, w formie pisemnej, 
wydaje upowaŜniony prokurator. 

h)  Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków 
ludzkich musi spełniać wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z art.4 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. 

i)  Wykonawca musi posiadać opinię Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na kaŜdy  
z posiadanych środków transportu. 

j)  Dopuszcza się moŜliwość zlecenia przewozu zwłok poza rejon organizacyjny 
Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, ale moŜe to mieć miejsce tylko na 
pisemne zlecenie prokuratora. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie przejechane kilometry według stawki 
za 1km przebiegu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli  
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

 

12. Warunki oraz wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie 
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
e) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 

załącznikami oraz zaświadczeniami, 
f) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

niniejszą specyfikacją. 
 

W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
Ŝąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 
 
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – 

Załącznik nr 1. 
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3. 

4) Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem – Załącznika nr 6. 
 
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
Ŝąda załączenia do oferty następujących dokumentów: 
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1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego 

zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

2) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

3) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań  
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub 
innych dokumentów. 

 
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 
Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałami 
technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty naleŜy 
dołączyć następujące dokumenty: 
 
1) Kopie dowodów rejestracyjnych samochodów będących w posiadaniu Wykonawcy. 
2) Kopia opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na kaŜdy z posiadanych środków 

transportu. 
3) Wykaz osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi oraz osób do kontaktów  

z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4. 
4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert z wykorzystaniem wzoru – Załącznik 5. 
Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

 

13. Kryteria oceny ofert:   

               Cena brutto oferty – 100%, w tym: 
a) cena za przewóz zwłok – 60 % 
b) cena udostępnienie pomieszczenia - 20% 
c) przechowywanie zwłok za 1 dobę- 20% 

 
14. Termin i miejsce składania ofert:  

05 maja 2010r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój 408. 
 

15. Termin związania ofertą: 30 dni. 
 

 

Prokurator Okręgowy 

/-/Jan Wojtasik 

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej 


