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Numer sprawy: VII Zp 2300/ 3 /14 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

( SIWZ ) 

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 130  000.00 EURO, 

którego przedmiotem jest:  

„usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona 

dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem 

na trzynaście zadań” 

 

Z A T W I E R D Z I Ł :  
 
Łódź, dnia     29   stycznia 2014 r.               Zastępca Prokuratora Okręgowego 

                   w  Łodzi 

 

                                   /-/ podpis nieczytelny 

  

                              Krzysztof Wolski 

 

R Z E C Z P O S P O L I T A  P O L S K A  

PRO KUR ATUR A O KRĘ GO WA W ŁO D ZI  

WY D ZI AŁ VII   

BUD ŻETOWO –  ADM IN IST RAC YJ N Y  

DZIAŁ A DMI NI STRA CYJ N O-GO SPOD AR C ZY  

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

tel. (+ 48) 42 67-68-692, fax.: (+ 48) 42 67-68-693 

www: lodz.po.gov.pl 
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1. Zamawiający 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi 

ul. Kilińskiego 152 

90-322 Łódź 

NIP: 725-11-05-734 

Prowadzący Postępowanie 

Wydział VII Budżetowo – Administracyjny 

Dział Administracyjno -Gospodarczy 

tel.: (+ 48) 42 67-68-691/692, fax.: (+ 48) 42 67-68-693 

www: lodz.po.gov.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 – art.46, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

907 ze zm. ) zwanej dalej Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu  zamówienia 

3.Przedmiotem zamówienia jest: 

3.1. świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi przewozu zwłok osób zmarłych 

lub zabitych i ich szczątków z miejsca ich położenia do miejsc wskazanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

3.2. zasięg usług przewozowych obejmuje teren działania Prokuratury Okręgowej 

w Łodzi i podległych jej jednostek, a w szczególności Prokuratur Rejonowych 

w dzielnicach Łodzi: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur 

Rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Pabianicach , Rawie 

Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu. 

 

3.3 przedmiot zamówienia został podzielony na trzynaście zadań, ze względu 

na obszar właściwości administracyjnej, poszczególnych jednostek 

organizacyjnych tj.: 
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Zadanie Nr 1  

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście, Łódź, ul. Kilińskiego 152: 

a) obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie 

dla dzielnicy Śródmieście. 

b) poza obszar właściwości miasta Łodzi. 

 

Zadanie Nr 2  

Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty, Łódź, ul. Ciesielska 7: 

a) obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie 

dla dzielnicy Bałuty, 

b) poza obszar właściwości miasta Łodzi. 

Zadanie Nr 3  

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna, Łódź, ul. Sieradzka 11a:  

a) obszar właściwości, część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie 

dla dzielnicy Górna, 

b) poza obszar właściwości miasta Łodzi. 

Zadanie Nr 4  

Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew, Łódź, ul. Dąbrowskiego40a: 

a) obszar właściwości : część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie 

dla dzielnicy Widzew 

b) poza obszar właściwości miasta Łodzi, oraz na terenie gmin: Andrespol, 

Brójce i Nowosolna 

Zadanie Nr 5  

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie, Łódź, ul. Dąbrowskiego40a:  

a) obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie 

dla dzielnicy Polesie. 

b) poza granice administracyjne miasta Łodzi. 

Zadanie Nr 6  

Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 9:  

a) obszar właściwości miasta Brzeziny 

b) poza obszar właściwości miasta Brzeziny oraz na terenie gmin: Dmosin, 



 

4 
 

Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia. 

Zadanie Nr 7  

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy, Łęczyca, ul. Konopnickiej16: 

a) obszar właściwości miasta Łęczycy, 

b) poza obszar właściwości miasta Łęczycy oraz na terenie gmin: Daszyna, 

Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Łęczyca, 

Nowe Ostrowy, Piątek, Świnice Warckie i Witonia. 

 

Zadanie Nr 8  

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, Łowicz, ul. Kaliska 1/3: 

a) obszar właściwości miasta Łowicz, 

b) poza obszar właściwości miast Łowicz i na terenie gmin: Bielawy, Chąśno, 

Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Nieborów 

i Zduny. 

Zadanie Nr 9  

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, Pabianice, ul. Warszawska 39: 

a) obszar właściwości miasta Pabianice, 

b) poza obszar właściwości miasta Pabianice i na terenie miasta Konstantynów 

Łódzki oraz na terenie gmin: Konstantynów Łódzki, Dłutów, Pabianice, 

Ksawerów, Rzgów. 

Zadanie Nr 10  

Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowiecka., Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 

17: 

a) obszar właściwości miasta Rawy Mazowieckiej, 

b) poza obszar właściwości miasta Rawy Mazowieckiej, oraz na terenie gmin: 

Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów 

i Sadkowice. 

Zadanie Nr 11  

Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, Skierniewice, ul. Gałeckiego 4: 

a) obszar właściwości miasta Skierniewice, 

b) poza obszar właściwości miasta Skierniewice oraz na terenie gmin: 

Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice. 
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Zadanie Nr 12  

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, Zgierz, ul. Łódzka 20:  

a) obszar właściwości miasta: Zgierza, 

b) poza obszar właściwości miasta Zgierza i na terenie miasta Głowna 

i Ozorkowa oraz na terenie gmin: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, 

Parzęczew, Stryków i Zgierz. 

Zadanie Nr 13  

Prokuratura Rejonowa w Kutnie, Kutno, ul. Staszica 3: 

a) obszar właściwości miasta Kutna, 

b) poza obszar właściwości miasta Kutna oraz na terenie gmin: Beldno, 

Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Opatów, Strzelce i Żychlin. 

3.4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 

do SIWZ. 

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zadania od 1 

do 13. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane 

przez siebie jedno, kilka, lub wszystkie zadania. 

 

4.Termin wykonania zamówienia 

4.1.Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.03.2014 r. do dnia 28.02. 2017 r. 

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki wynikające z treści art. 22 

ust. 1Pzp., dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

5.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

5.1.4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

5.1.5.sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważne ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

będącej przedmiotem zamówienia publicznego. 

5.2. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie 

spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych 

przez Wykonawcę wyszczególnionych w rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych 

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymienione warunki 

Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociaż jednego warunku, po uwzględnieniu 

okoliczności o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 Pzp., skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty. 

5.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych 

w pkt 5.1.SIWZ winien spełnić każdy. 

5.4.Ponadto ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający 

zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona 

podwykonawcom, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) Pzp. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu. 

6.1. W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia 

i dokumenty: 

6.1.1.oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego - według Załącznika nr 3 do SIWZ.  
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6.1.2.W celu oceny spełnienia warunku, dotyczącego posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

6.1.2.1. Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania uprawnień do  

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

6.1.3.W celu oceny spełnienia warunku, dotyczącego posiadania wiedzy 

i doświadczenia. 

6.1.3.1.Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w celu oceny spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i  

doświadczenia. 

6.1.4.W celu oceny spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym. 

6.1.4.1.Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym. 

6.1.5. W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6.1.5.1.Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w celu oceny spełniania warunku, dotyczącego dysponowania osobami 

zdolnymi. 

6.1.6.W celu oceny spełniania warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej 

i finansowej. 

6.1.6.1.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu oceny spełnienia warunku, 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej ważną polisę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej działalności, będącej przedmiotem zamówienia 

publicznego. 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawca powinien załączył do oferty następujące dokumenty: 

6.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - według Załącznika nr 4 do SIWZ. 
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6.2.2  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust.1 pkt 2 Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego dokumentu, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia. 

6.3.W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6.4.Zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp., Wykonawca wraz z ofertą składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – 

według Załącznika Nr 5 do SIWZ. 

6.5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punktach: 6.1.6. 6.2. i 6.4. 

SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których 

mowa w rozdziale 6. SIWZ, mogą zostać złożone przez pełnomocnika, jeżeli 

z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 

z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, którą należy złożyć wyłącznie 

na piśmie . W przypadku informacji przekazywanych faksem lub drogą 

elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
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otrzymania. 

7.2. Korespondencję do Zamawiającego oznaczoną numerem sprawy postępowania 

VII Zp 2300 / 3 /14 należy kierować pisemnie na adres: 

 Prokuratura Okręgowa w Łodzi,  

ul. Kilińskiego 152,  

90-322 Łódź,  

 Nr faksu +48 ( 42 ) 676 86 93, 

 drogą elektroniczną:bud.adm@lodz.gov.pl 

Załączniki do poczty elektronicznej muszą być w formacie PDF. 

7.3.Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ zgodnie z art. 38 Pzp. 

7.4. Treść zapytań bez ujawnienia ich źródła wraz z wyjaśnieniami na zapytania 

do SIWZ, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej 

w Łodzi, a także będzie przesłana listem, faksem lub drogą elektroniczną 

wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego. 

7.5. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielenia 

odpowiedzi na ewentualne pytania. 

7.6. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

O każdej zmianie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi każdego z uczestników 

postępowania, a wprowadzoną zmianę zamieści na stronie internetowej. Jeżeli 

zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz taką informację zamieści na stronie 

internetowej. 

7.8.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: - Anna Zawadzka 

– inspektor działu administracyjno-gospodarczego. 
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8. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

9. Termin związania ofertą 

9.1.Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

9.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą , z tym, że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

10.Opis sposobu przygotowania ofert 

10.1.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.2.Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności  w formie pisemnej. Wykonawca 

ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca, przedłoży więcej aniżeli 

jedną ofertę, spowoduje to odrzucenie wszystkich jego ofert. 

10.3.Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty. 

10.4.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami 

zostaną wypełnione przez Wykonawcę czytelnie według postanowień niniejszej 

specyfikacji bez dokonywania w nich zmian. 

10.5.Ofertę jak i wszystkie załączniki do oferty należy sporządzić w języku polskim . 

W przypadku złożenia z ofertą dokumentów i oświadczeń w językach obcych należy 

załączyć ich tłumaczenie. 

10.6.Każda poprawka w ofercie powinna być zaparafowana przez osobę 

podpisującą ofertę, w przeciwnym wypadku poprawki nie będą uwzględnione. 

10.7. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/ osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

10.8.Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku 

pełnomocnictwa złożonego w języku obcym, powinno być złożone wraz 

z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. 

10.9.Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

10.10.Zalecane jest aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były 

kolejno ponumerowane, parafowane i ułożone w kolejności przedstawionej 

w formularzu oferty oraz trwale połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający 

usunięcie którejkolwiek kartki. 

10.11.Ofertę należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, przy 

ul. Kilińskiego 152 - Biuro Obsługi Interesantów (na I kondygnacji budynku – 

siedziby Zamawiającego) z dopiskiem „Nie otwierać przed terminem otwarcia 

ofert ” 

10.12. Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 

z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

klauzulą: „ NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI ", zaleca się aby były trwale zszyte i oddzielnie 

spięte. 

10.13. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty inne materiały niż wymagane przez 

Zamawiającego (np. materiały reklamowe, informacyjne) pożądane jest, aby 

stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

10.14.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 

przedterminowe otwarcie.  

10.15. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

10.16.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje 

i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 

do składania oferty.  
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Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad, jak składana oferta tj. w  kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ 

ZMIANA” Koperty oznaczone „ ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.17.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty 

z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  

10.18.Na ofertę składają się następujące dokumenty : 

10.18.1.Formularz oferty według Załącznika Nr 2 SIWZ 

10.18.2.Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę 

(w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), 

jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. 

10.18.3.Oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. 

10. 19.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Ofertę należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, przy 

ul. Kilińskiego 152 – w Biurze Obsługi Interesantów (na I kondygnacji budynku – 

siedziby Zamawiającego) - nie później niż do godz. 10.00 dnia 6.02.2014 roku 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.02.2014 roku o godz. 10.30, w siedzibie 

Zamawiającego w Sali Konferencyjnej.  

11.3. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym poszczególnych zadań. 

11.4. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych 

w ofercie: 
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-  nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, 

- cen ofert. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny: 

12.1. Wykonawca ma obowiązek podać: 

12.1.1.Cenę oferty brutto za jeden przejazd w formularzu ofertowym za wykonanie 

przedmiotu zamówienia dla jednego lub kliku zadań. 

12.1.2.Wykonawca może podać tylko jedną cenę przewozu bez możliwości 

proponowania rozwiązań wariantowych a także wpisania wartości 0,00 zł. 

za usługę przewozu. 

12.1.3. Cena jednostkowa brutto uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 

przepisami wykonania zamówienia. 

12.1.4.W ofercie należny podać podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011, Nr 177 poz. 1054 

z późn. zm.). 

12.1.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

12.1.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów, mających wpływ na 

wysokość ceny. 

12.1.7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a)oczywiste omyłki pisarskie, 

b)oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 
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13.Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować 

będzie kryterium ceny 100%: podzielonej : 

a) cena za jeden przejazd w granicach miasta – waga 70%, zgodnie z wzorem: 

 

cena oferty najtańszej 

liczba punktów = ------------------------------------- x 70 

    cena oferty ocenianej 

 

b) cena za jeden wyjazd poza granice miasta , na terenie gmin znajdujących się w 

zasięgu właściwości miejscowej danej jednostki organizacyjnej. – waga 30% , 

zgodnie z niżej przedstawionym wzorem: 

 

cena oferty najtańszej 

liczba punktów = ------------------------------------- x 30 

    cena oferty ocenianej 

 

oferta z najniższą ceną jednostkową może otrzymać maksymalnie 100 punktów, 

łącznie jako sumę punktów a + b. 

UWAGA! 

W przypadku otrzymania pisemnego zlecenia przewozu zwłok poza obszar 

właściwości miejscowej danej jednostki organizacyjnej Zamawiającego,  

Wykonawca, niezależnie od ceny jednostkowej wymienionej w punkcie b), 

otrzyma dodatkowo zwrot kosztów przejazdu stanowiących iloczyn stawki za 1 

kilometr i liczby przejechanych kilometrów od granic właściwości miejscowej do 

miejsca zlecenia, wskazanego przez prokuratora. Stawka za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu ( tam i z powrotem ) nie może przekraczać kwoty wskazanej 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 

do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271, ze zmianami w  Dz. 

U. z 2011r. Nr 61 poz. 308 ) . 
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13.2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  

13.3. Zamawiający skieruje zamówienie do Wykonawcy, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia podanego kryterium ceny ( a i b ) 

oraz odpowiada zasadom określonym w Pzp. i spełnia wymagania określone 

w SIWZ. 

13.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie  otrzymały jednakową ilość 

punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

13.5.Wykonawcy składający oferty dodatkowe , nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż w pierwotnej ofercie. 

13.6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, dotyczących treści złożonych przez 

nich ofert, w trybie art. 87 Pzp. 

13. 7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 Pzp. 

13.8. Postępowanie unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 Pzp. 

14. Waluta zamówienia

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą 

w złotych polskich (PLN). 

15. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

15.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firm albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 

przyznaną ofertom, 

b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp., po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 

informacje, o których mowa w pkt 15.1. na stronie internetowej: 

www.po.lodz.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

15.3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

15.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

15.5.Wykonawca obowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie 

w postępowaniu. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

albo wzór umowy. 

17.1.Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy 

z tytułu zawartej umowy przedstawione zostały we wzorze umowy –  Załącznik 

nr 6 do SIWZ. 

17.2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy 

w zakresie, zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 

 

 

http://www.po.lodz.gov.pl/
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17.3.Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie 

przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do czasu zakończenia jej 

realizacji. 

18. Inne informacje. 

18.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

18.2.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

18.3. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

18.4.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

18.5.Zamawiający przewiduje: 

18.5.1.zamówienie uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Pzp., 

do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

19. Wykaz Załączników do SIWZ. 

Nr 1– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem jednostek, 

Nr 2 – Wzór Formularza oferty, 

Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, z art. 22 

ust. 2 Pzp. 

Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału 

w postępowaniu, 

Nr 5 – Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej/ lista podmiotów, 

Nr 6 – Wzór umowy. 

AZ 


