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Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

X


Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

X
Zawarcia umowy ramowej 
Zamówienia publicznego

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)



SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY
Nazwa:

PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
Adres pocztowy:

Bulwar Zygmunta Augusta 13
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Elbląg
Tel.:

82 – 300

Województwo:

warmińsko – mazurskie

Fax:

500-298-332

(055) 236-66-96

Adres strony internetowej zamawiającego (jeŜeli posiada): www.elblag.po.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeŜeli
dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego

X

Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić):

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

1/7

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: III.G.215/01/10

ZP-400

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Usługa prokuratorskiego przewozu zwłok na terenie podległym Prokuraturze
Okręgowej w Elblągu”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dostawy

X

Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
A. 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 miejscową opisana w punkcie 2 SIWZ.
B. Zakres zamówienia:
 dojazd na miejsce zdarzenia,
 odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia odbioru zwłok
wydanego przez właściwego prokuratora,
 dowozu zwłok na miejsce przechowywania,
 przenoszenie i znakowanie 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.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

60130000-8

.

Dodatkowe przedmioty
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej

tak

X

.

.

-

ilość części:

7*

nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej

tak

nie X

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)

tak

nie X

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA**

Okres w miesiącach:
lub
data rozpoczęcia

1 2

/

/

lub

dniach:

7

(dd/mm/rrrr) lub zakończenia
2/7
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (jeŜeli dotyczy)
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu
wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.

** MoŜna nie wypełniać pkt. II. 2, jeŜeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli dotyczy) oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie z art. 22 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a takŜe dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie:
 wykazu 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)
 wykazu 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.
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zgodnie z formułą : SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu (jeŜeli dotyczy):
1) WYKAZ oświadczeń, które naleŜy składać jako załącznik do OFERTY wg wzoru, przekazywanego przez Zamawiającego
ze wzorem formularza OFERTA – Załącznik Nr 2 i 3 SIWZ.
a. Oświadczenie wynikające z art.22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
b. Oświadczenie wynikające z art.25 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) WYKAZ DOKUMENTÓW wymaganych od wykonawców/ dostawców biorących udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
a. 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;
b. 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;
c. 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,
d. 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;
e. 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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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

X

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert ***
NajniŜsza cena
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

X

Kryteria

Znaczenie

1. Ryczałt za wykonanie jednej usługi (koszt) brutto ( z VAT ),
2. Ryczałt – stawka za 1km przewozu zwłok w granicach działania siedziby
Prokuratury,
3. Ryczałt – stawka za 1km przewozu zwłok poza granicami działania siedziby
Prokuratury,

80 %
10 %
10 %

4.
5.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie X

adres strony, na której będzie prowadzona:

*** MoŜna nie wypełniać pkt.IV.2.1, jeŜeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

V.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeŜeli
dotyczy): www.elblag.po.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
82-300 Elbląg, Polna 18, pokój 410
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeŜeli
dotyczy):
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IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeŜeli dotyczy):
Data:

1

/ 0
Miejsce:

2

/

2 0 1 0

Godzina: 10

(dd/mm/rrrr)

: 45

Prokuratura Okręgowa w Elblągu, ul. Polna 18,
III Wydział BudŜetowo Administracyjny pokój 410
IV.3.5) Termin związania ofertą
Do :
lub

/

/

okres w dniach:

(dd/mm/rrrr)

3 0

(od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeŜeli dotyczy):

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
(jeŜeli dotyczy):

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeŜeli dotyczy):

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postępowań (jeŜeli dotyczy):

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeŜeli dotyczy):
etap nr

czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postępowań,
zostaną zakwalifikowani do następnego etapu?

tak

nie

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):
Data :
Miejsce:

/

/

(dd/mm/rrrr)

Godzina:
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IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):
Wyniki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeŜeli dotyczy):

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
(jeŜeli dotyczy):
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ZAŁĄCZNIK I *
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ nr

NAZWA

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

.

.

.

-

Dodatkowe przedmioty

.
.

.
.

.
.

-

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach:
lub
data rozpoczęcia

lub

/

/

dniach:
(dd/mm/rrrr) lub zakończenia

/

/

(dd/mm/rrrr)

4) Kryteria oceny ofert
NajniŜsza cena
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Kryteria

Znaczenie

1. CENA
2.
3.
4.
5.
---------(Wykorzystać powyŜszy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)--------
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