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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE.
1.1. Prokuratura Okręgowa w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
1.2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie usługi
prokuratorskiego przewozu zwłok na terenie podległym Prokuraturze Okręgowej w
Elblągu na zlecenie Prokuratury Rejonowej zgodnie z jej właściwością miejscową opisaną
w punkcie 2 SIWZ.

KOD CPV 60130000-8
Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
1.3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.07.223.1655, z poźn. zm.), przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.
1.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną
zmianę Specyfikacji, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza ją na
swojej stronie internetowej.
1.5. UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) „Zamawiający” – Prokuratura Okręgowa w Elblągu,
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji,
c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z późn.
zm.,
e) „Zamówienie” – naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ,
f) ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
Zamówienia,
g) „Strona internetowa” – strona umieszczona pod adresem
http://www.elblag.po.gov.pl
1.6. Dane Zamawiającego:
NIP:
578-10-61-216
Regon: 000569473
Dokładny adres do korespondencji:
Prokuratura Okręgowa w Elblągu,
82-300 Elbląg ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:
55 / 236-66-96
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: poe@el.onet.pl
Znak Postępowania: III.G.215/…./10
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy posługiwać się tym znakiem.
Z uwagi na fakt, Ŝe Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszcza niniejszą
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na swojej stronie internetowej, skąd moŜna ją pobrać,
równieŜ wszystkie pisma powstałe w procesie prowadzenia postępowania zamieszcza na niniejszej
stronie. W związku z tym proszę o systematyczne sprawdzanie witryny (adres strony wskazany w pkt
1.6 SIWZ) Zamawiającego pod kątem publikacji nowych dokumentów w zakresie niniejszego
postępowania.
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług prokuratorskiego przewozu zwłok w
układzie zadaniowym, na terenie podległym Prokuraturze Okręgowej w Elblągu, na zlecenie
poszczególnych Prokuratur Rejonowych, zgodnie z właściwością, i tak:
1. dla Prokuratury Rejonowej w Elblągu – dla miasta Elbląg oraz gminy Elbląg,
Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko,
2. dla Prokuratury Rejonowej w Braniewie – dla miasta Braniewo oraz gminy
Braniewo, Frombork, Godkowo, Lelkowo, Młynary, PienięŜno, Płoskinia i Wilczęta,
3. dla Prokuratury Rejonowej w Działdowie – dla miasta Działdowo oraz gminy
Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica i Rybno,
4. dla Prokuratury Rejonowej w Iławie – dla miasta Iława oraz gminy Iława,
Kisielice, Lubawa, Susz i Zalewo,
5. dla Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim – dla miasta
Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Nowe Miasto
Lubawskie,
6. dla Prokuratury Rejonowej w Ostródzie – dla miasta Ostróda oraz gminy
Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg i Ostróda,
7. dla Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z
siedzibą w Morągu – dla gminy: Morąg, Małdyty, Miłakowo.
PowyŜsza numeracja stanowi równieŜ numerację poszczególnych części
zamówienia -zamówienie jest podzielone na 7 zadań.
Celem zamówienia jest wybranie podmiotów gospodarczych i zawarcie umów na wykonywanie
świadczenia usługi prokuratorskiego przewozu zwłok, w zakresie:
 dojazdu na miejsce zdarzenia,
 odbioru zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia
odbioru zwłok wydanego przez właściwego prokuratora,
 dowozu zwłok na miejsce przechowywania,
 przenoszenia i znakowania zwłok,
 przechowywania zwłok (z wykorzystaniem worków) do czasu wykonania czynności
prokuratorskich,
 dostarczenia zwłok na miejsce czynności wskazane przez prokuratora, przy czym, w
celu obniŜenia kosztów, zwłoki powinny być przechowywane w miejscu wykonywania
czynności prokuratorskich.
3.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
3.1.Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było wykonywane dla wszystkich jednostek
podległych Prokuraturze Okręgowej w Elblągu na zlecenie Prokuratur Rejonowych
wymienionych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji w okresie roku od podpisania umowy.
Miejscem wykonania Zamówienia jest teren działania Prokuratury Okręgowej w Elblągu i
jej jednostek organizacyjnych, wymienionych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
3.2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości, o której
mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7.
3.5. Zamawiający zastrzega, zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy, Ŝe wykonanie zamówienia nie
moŜe zostać powierzone podwykonawcom.
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSÓBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
4.1. Zgodnie z art. 22 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
4.1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a takŜe dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
4.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;
4.1.4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
4.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
4.2.1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie
niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przewozu zwłok. Ocena spełnienia
warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.2.
4.2.2. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków
szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.3.
4.2.3. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunków
szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów,
o których mowa w punkcie 5.4.
5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PKT. 4
5.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, kaŜdy z Wykonawców
powinien przedłoŜyć następujące dokumenty:
5.1.1. koncesja, zezwolenie lub licencja, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień na podjęcie działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
5.1.4. aktualne informacje 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, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.1.5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1. pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
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5.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1. SIWZ – wraz z ofertą kaŜdy z
Wykonawców powinien złoŜyć oświadczenia, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie a takŜe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia.
Jednocześnie do oferty naleŜy załączyć:
 wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane
naleŜycie (wymagane jest wykonanie co najmniej 2 usług o podobnym charakterze) –
Załącznik Nr 8,
 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje
wykonawca: w przypadku, gdy Wykonawca posiada własną chłodnię powinien złoŜyć
uwierzytelnioną kopię dokumentu, potwierdzającą fakt jej posiadania, natomiast w
przypadku, gdy Wykonawca chłodni nie posiada – złoŜyć powinien uwierzytelnioną
kopię umowy dotyczącą warunków przechowywania zwłok - Załącznik Nr 7.
5.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2. SIWZ - wraz z ofertą kaŜdy z
Wykonawców powinien złoŜyć oświadczenie (Załącznik Nr 2)potwierdzające, Ŝe znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
Jednocześnie do oferty naleŜy załączyć: - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.
5.4. Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3. SIWZ - do ofert kaŜdy z Wykonawców
powinien załączyć:
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub głoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 aktualne informacje 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, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert; (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Dz. U. z 2002 r., nr 197,
poz. 1661 z późn. z m.)
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
Ŝądanych w przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg. formuły „spełnia
- nie spełnia”.
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6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
6. 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej,
zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
6.2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer
wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w
punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uwaŜa się za złoŜoną w terminie, jeŜeli jej treść
dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona
na piśmie.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 BoŜena Oleszczuk, tel. 500 298 332;
 Dorota Skocka , tel. 500 298 339.
7. WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1
SIWZ.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
9.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
9.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty, niezaleŜnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
złoŜeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
9.3. Ofertę sporządzić naleŜy w języku polskim, zaleca się, aby sporządzić ją na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dla lepszej przejrzystości oferty,
zaleca się, aby wszystkie kartki oferty trwale spiąć, ponumerować, zaparafować lub
podpisać (podpisy muszą być złoŜone przez osoby uprawnione do występowania w
imieniu Oferenta – dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty
muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.
Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać
załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków
konsorcjum w trakcie postępowania.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
9.3.1. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku
Nr 1 do SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich,
powiększone o naleŜny podatek VAT), obejmujący wszelkie koszty wykonania
pojedynczej usługi. CENA JEST CENĄ RYCZAŁTOWĄ.
9.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca spełnia warunki
szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4.1. SIWZZałącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr7, Załącznik Nr 8.
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9.3.3. Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, Ŝe jest związany ofertą przez
okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert – Załącznik Nr 4.
9.3.4. Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie dotyczące Wzoru Umowy –
Załącznik Nr 5 i Nr 6
9.3.5. Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 4.1 SIWZ. Wykonawcy
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byś składane
(Dz. U. z 2006 r., nr 87, poz. 605 z późn. zm.).
9.4. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy
konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną
wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i
finansową członków konsorcjum. W związku z powyŜszym, wraz z ofertą członkowie
konsorcjum mogą złoŜyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.2.
SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktach 5.3. oraz
5.4. , przygotowane odrębnie w odniesieniu do kaŜdego z członków konsorcjum.
9.5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako jednoznaczny
ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji
postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
9.6. Ofertę naleŜy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób
zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej
oznaczonej napisem: „Oferta na wykonywanie usługi prokuratorskiego
przewozu zwłok – nie otwierać przed dniem 1 lutego 2010 roku, przed
godziną 11:00”.
Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
9.7. Oferent moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie
oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9.8. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się
odpowiednio punkt 9.7 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej naleŜy dodatkowo umieścić
zastrzeŜenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
10.1. Termin składania ofert upływa 1 lutego 2010 roku o godzinie 10:45.
Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
10.2. Oferty naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, Wydział III BudŜetowo –
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Administracyjny, pok.410, w Elblągu przy ul. Polna 18. .
10.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2010 roku, o godzinie11:00 w
siedzibie Prokuratury Okręgowej w Elblągu, Wydział III BudŜetowo –
Administracyjny, pok.410, ul. Polna 18.
10.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

11. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
11.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o
następującym znaczeniu :
a. Ryczałt za wykonanie jednej usługi (koszt) brutto ( z VAT ), U – 80%
b. Ryczałt – stawka za 1km przewozu zwłok w granicach działania siedziby
Prokuratury,
K – 10%.
c. Ryczałt – stawka za 1km przewozu zwłok poza granicami działania siedziby
Prokuratury,
P – 10%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać
zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej SIWZ oraz
zostanie uznana za najkorzystniejszą tzn., która otrzyma największą liczbę punktów –
C.

11.2. Ocena oferty będzie polegała na obliczeniu ilości punktów przyznanych kaŜdej ofercie,
na podstawie wzoru:

C 1,2… – ilość punktów obliczona dla oferty nr 1,2…itd
C 1,2… = U1,2…* 80% + K1,2…* 10%+ P1,2…* 10%
a. Sposób obliczenia U1,2… :
Ryczałt najniŜszej usługi spośród zaoferowanych x 100 pkt.

▪ U1,2… =

Ryczałt usługi badanej oferty

b. Sposób obliczenia K1,2… :
Ryczałt-najniŜsza stawka za 1 km przewozu zwłok w granicach
działania siedziby Prokuratury spośród zaoferowanych ofert
x 100pkt.

▪ K1,2… =

Ryczałt usługi badanej oferty

▪

c. Sposób obliczenia P1,2… :
Ryczałt-najniŜsza stawka za 1 km przewozu zwłok poza granicami
P1,2… = działania siedziby Prokuratury spośród zaoferowanych ofert
x 100pkt.
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Ryczałt usługi badanej oferty

12. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY.
12.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
13. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA.
13.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą dla danej części Zamówienia, zostanie podpisana umowa na
wykonywanie danej części Zamówienia.
13.2. Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie
Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez
Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze
Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie. Tak uzupełniony
Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.
13.3. Do oferty naleŜy załączyć wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy, parafowany na kaŜdej
stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z
Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia
zawarty jest w załączniku do SIWZ.
14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
14.1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie
nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca moŜe złoŜyć protest.
14.2. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub
mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z
zastrzeŜeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY.
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
16. ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Zał. Nr 1 – formularz ofertowy ( dla kaŜdego zadania osobny )
Zał. nr 2 – oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Zał. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
Zał. Nr 4 – oświadczenie o związaniu ofertą,
Zał. Nr 5 – oświadczenie dotyczące Wzoru Umowy,
Zał. Nr 6 – wzór umowy,
Zał. Nr 7 – wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi,
Zał. Nr 8 – wykaz wykonanych w okresie 3 lat usług.

9

Załącznik nr 1
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonywanie usługi prokuratorskiego przewozu zwłok dla
Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz jej jednostek organizacyjnych –
Prokuratura Rejonowa w ………………………………………..

……………………………………….

……………………………….

Pieczęć oferenta

miejscowość, data

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, składam ofertę wykonania
zamówienia publicznego.
Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

Formularz cenowy oferty.
Formularz został sporządzony zgodnie z punktem 9.3.1 SIWZ. Stawka w formularzu podana jest w
złotych polskich, w kwocie brutto (z podatkiem VAT).
L.p.

Rodzaj usługi

1
2

Ryczałt za wykonanie jednej usługi

3

Oferta cenowa netto
w zł.

Podatek VAT

Oferta cenowa
brutto w zł.

Ryczałt– stawka za 1km przewozu
zwłok w granicach działania
siedziby Prokuratury
Ryczałt– stawka za 1km przewozu
zwłok poza granicami działania
siedziby Prokuratury

Jednocześnie oświadczamy, śe w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
wykonywania zamówienia za przedstawione wynagrodzenie.
Oświadczamy, Ŝe:
a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie a takŜe dysponuje potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
b) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;
c) nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
ZastrzeŜenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zastrzegamy jednocześnie, Ŝe informacje zawarte w ofercie na stronach nr
……………………………………………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być
udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
(W rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r., nr 153, poz. 1503 j.t.), tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności).

Podpisy:
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Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
Pieczęć wykonawcy

Zgodne z art.22 ust.1 pkt.1-3 ustawy
Prawo zamówień publicznych

Oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych:


Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;



Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia /*



Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

_____________ dnia __________r.

______________________________
(podpis wykonawcy/Wykonawców)

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
Zgodne z art.24 ust.1 i ust.2 ustawy
Prawo zamówień publicznych

Pieczęć wykonawcy

Oświadczamy, Ŝe zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

__________________ dnia __________r.

___________________________
(podpis wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O ZWIĄZANIU OFERTĄ

Dane Oferenta:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby:………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez
okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

…………………………………….
.
(data, podpis i pieczątka)
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Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAŁĄCZONEGO WZORU UMOWY
Dane Oferenta:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby:…………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty
zawrzemy umowę z Zamawiającym, zgodnie z załączonym
wzorem Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do oferty.

…………………………………….
.
(data, podpis i pieczątka)
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Załącznik nr 6
WZÓR UMOWY NA WYKONYWANIE USŁUGI PROKURATORSKIEGO
PRZEWOZU ZWŁOK
zawarta w dniu ………………….. roku w Elblągu pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13, reprezentowaną przez:
Pana Zbigniewa Więckiewicza - Prokuratora Okręgowego,
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….reprezentowaną przez :
…………………………………………………………………………………………………………………………………....,
zwaną dalej Zleceniobiorcą,
§1
Umowa zostaje zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na wykonywanie usługi
prokuratorskiego przewozu zwłok.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania w okresie od
dnia……………roku do dnia……………….roku , usługi prokuratorskiego przewozu zwłok,
wykonywanej dla Prokuratury Rejonowej w ……………………………………………………………….
2. W ramach wykonywania prokuratorskiego przewozu zwłok, Zleceniobiorca zobowiązuje się
do:
a) dojazdu na miejsce zdarzenia,
b) odbioru zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia
wydanego przez właściwego prokuratora,
c) dowozu zwłok na miejsce przechowywania,
d) przechowywania zwłok do czasu wykonania czynności prokuratorskich,
e) dostarczenia zwłok na miejsce czynności wskazane przez prokuratora, przy czym, w
celu
obniŜenia kosztów, zwłoki powinny być przechowywane w miejscu
wykonywania
czynności prokuratorskich.
3. Zleceniobiorca przechowuje zwłoki w chłodni w czasie przed oraz po wykonaniu sekcji
zwłok – maksymalnie przez jedną dobę chyba, Ŝe natychmiastowe przeprowadzenie sekcji
zwłok nie jest moŜliwe, wówczas pisemną zgodę na dłuŜsze przechowywanie zwłok musi
wyrazić Prokurator prowadzący sprawę.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi, zgodnie z przedstawioną przez siebie
ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2
do niniejszej umowy.
§2
1. W zamian za realizację przedmiotu niniejszej umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się
zapłacić Zleceniobiorcy kaŜdorazowo wynagrodzenie w wysokości:
 ……………..zł. brutto (słownie: ……………………………………………………………………………..)
– tytułem ryczałtu za wykonanie jednej usługi
 …………….zł. brutto (słownie: ………………………………………………………………………………)
– tytułem ryczałtu za 1 km przewozu zwłok w granicach działania siedziby Prokuratury
 …………….zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………………..)
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– tytułem ryczałtu za 1 km przewozu zwłok poza granicami działania siedziby
Prokuratury
2. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy kaŜdorazowo naleŜność z tytułu
wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zleceniodawcę faktury VAT, na podane w niej konto bankowe.
3. Do faktury Zleceniobiorca dołącza kserokopię prokuratorskiego zlecenia przewozu zwłok.
§3
Zleceniobiorca przedłoŜy pracownikowi Wydziału III BudŜetowo – Administracyjnego
Prokuratury Okręgowej w Elblągu, imienną listę pracowników, wykonujących usługi
prokuratorskiego przewozu zwłok, wraz z numerami telefonów, celem umoŜliwienia kontaktu,
w przypadku konieczności realizacji przewozu zwłok.
§4
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do odbioru zwłok z miejsca zdarzenia, w terminie dwóch
godzin od chwili powiadomienia jednego z pracowników Zleceniobiorcy.
§5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§6
Ewentualne spory, które wynikną w związku z wykonywaniem zobowiązań umownych,
rozpatrywał będzie sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.

egzemplarzach,

…………………………………………………

…………………………………………………..

ZLECENIODAWCA

w

tym

ZLECENIOBIORCA
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Załącznik nr 7
Materiały do przetargu na zadanie Przetargu nieograniczonego:

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
(pieczątka firmy)
(miejscowość, data)

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
NARZĘDZI I URZĄDZEŃ JAKIE POSIADA WYKONAWCA
L.p.

Wyszczególnienie

Rok
produkcji

Wartość w
tys. zł.

Rodzaj własności
własne

dzierŜawa/leasing

………………………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 8

Materiały do przetargu na zadanie przetargu nieograniczonego:
……………………………………….
…………………………………..
(pieczątka firmy)
(miejscowość, data)

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA
Nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Numer telefonu ………………………………………. Numer
telefaksu/faxu…………………………………………
Wykaz robót /usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty otwarcia ofert
w przedmiotowym postępowaniu), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z
podaniem danych o których mowa w poniŜszej tabeli:

Rodzaj
zamówienia

Całkowita wartość
zamówienia w zł.

Czas realizacji zadania
początek
koniec

Nazwa
Zamawiającego
i miejsce
wykonania

Do niniejszego wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w zamówienia
zostały wykonane z naleŜytą starannością (oryginały lub czytelne kserokopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawców podpisujących ofertę).

………………………………………………..
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
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upełnomocnionego przedstawiciela)
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