
 
 

PROKURATURA OKRĘGOWA 
ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

 

Zielona Góra, 25 maja 2012r. 
 

VII.G. 211/03/12 
 

  
ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
 

Niniejszym informuję, Ŝe w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową  

w Zielonej Górze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz 

zwłok ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Rejonowej  

w Świebodzinie, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień  publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający 

dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złoŜonej przez Wykonawcę: 

 

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o. 

ul. Boh. Westerplatte 23 

65-078 Zielona Góra. 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, Ŝe złoŜono tylko jedną, 

niepodlegającą odrzuceniu, ofertę, która odpowiada warunkom zawartym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i jest ona zgodna z przepisami ustawy Pzp.  

 

Oferta niniejszego Wykonawcy: 

a) przewóz zwłok     Całkowita cena brutto –   9.504,00 zł, 

b) przechowywanie zwłok ludzkich    Całkowita cena brutto –   6.161,40 zł, 

c) udostępnienie sali sekcyjnej   Całkowita cena brutto – 32.643,00 zł. 
 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, Ŝe na podstawie art. 24 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych z postepowania zostali wykluczeni nastepujacy Wykonawcy: 

 

1.  „ARKA” Salon Pogrzebowy, Mirosław Filipiec,  

ul. Łęgowska 1, 66-200 Świebodzin 
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Zgodnie z pkt 9.2 ppkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający wymagał załączenia do oferty wykazu samochodów przeznaczonych do 

przewozu zwłok i szczątków ludzkich wraz z aktualnymi zezwoleniami lub 

zaświadczeniami wydanymi przez właściwą Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Przedmiotowe dokumenty nie zostały uzupełnione w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, tj. do dnia 21.05.2012r. do godziny 12:00.  

W związku z powyŜszym, zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp. 

Tym samym, na podstawie 89 ust.1 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych,Zamawiajacy odrzucił ofertę złoŜoną przez Wykonawcę wykluczonego  

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Zamawiający zawiadamia równieŜ, iŜ zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.) moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 01.06.2012r., 

w przypadku, gdy nie zostanie wniesione odwołanie. 

 

 Prokurator Okręgowy 
 

/-/ dr Alfred Staszak 

 


