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Nr sprawy VII Zp 2300/3/14 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ 

 

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi 

przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca ich 

położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

60130000-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób , 

98370000-7 – usługi pogrzebowe i podobne. 

3. Zasięg usług przewozowych obejmuje teren działania Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, 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. 

4. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzynaście zadań, ze względu 

na lokalizację siedzib poszczególnych jednostek . 

5. Adresy jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

 

L.p. Nazwa jednostki Adres Telefon 

Zadanie 1 

PR Łódź - 

Śródmieście 90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152 42 676 87 29 

Zadanie 2 PR Łódź - Bałuty 91-308 Łódź, ul. Ciesielska 7 42 654 41 80 

Zadanie 3 PR Łódź - Górna 93- 171 Łódź, ul. Sieradzka 11a 

42 254 08 27, 

13 

Zadanie 4 PR Łódź - Widzew 

93 – 277 Łódź, ul. 

Dąbrowskiego40a 42 254 07 50 

Zadanie 5 PR Łódź - Polesie 93-277 Łódź, ul. Dąbrowskiego40a 42 254 07 00 

Zadanie 6 PR w Brzezinach 96-140 Brzeziny, ul. Sienkiewicza9 46 874 31 90 

Zadanie 7 PR w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Konopnickiej16 24 721 34 30 

Zadanie 8 PR w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 1/3 46 837 38 19 

Zadanie 9 PR w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Warszawska 

39 42 275 85 00 

Zadanie10 PR w Rawie Maz. 

96-200 Rawa Maz., ul. Kościuszki 

17 46 814 42 04 

Zadanie11 PR w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 

4 46 833 31 21  

Zadanie12 PR w Zgierzu 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 20 42 716 11 37 

Zadanie13 PR w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Staszica 3 24 253 39 36 
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6. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków od chwili zgonu, 

aż do pochowania powinny być przechowywane w taki sposób, aby nie mogły 

powodować szkodliwego wpływu na otoczenie: 

 – za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez 

względu na czas trwania ciąży, 

 – szczątki to pozostałości zwłok lub ich części odłączone od całości, w tym 

wydobyte z miejsca ich położenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do: 

7.1. przysłania na wskazane przez Zamawiającego miejsce pojazdu odpowiednio 

oznakowanego, przeznaczonego do przewozu zwłok wraz z obsługą nie później 

niż po upływie godziny od momentu wezwania. 

7.2. umieszczenia zwłok w samochodzie, który winien być przystosowany do 

przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełniać wymagania techniczne 

i sanitarne uwzględniające przede wszystkim ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

poszanowania zwłok i szczątków – określonych w przepisach szczególnych, a 

następnie do ich przemieszczania w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich 

wydania po zakończeniu przewozu. 

7.3. zabezpieczenia we własnym zakresie sprzętu, odzieży ochronnej i środków 

dezynfekcji o łącznym działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym 

po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich. 

7.4. zapewnienia niezbędnych środków technicznych i materiałów użytych 

do wykonania usługi ( pojazd specjalistyczny, nosze, worki na zwłoki, rękawiczki i 

inne), a także wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania 

usługi w pełnym zakresie. 

7.5. wykonywaniu usługi przy zachowaniu wszystkich wymogów, określonych 

w przepisach szczegółowych. 

7.6. niepowierzania wykonywania swych zadań innym osobom bez zgody 

Zamawiającego. 

8. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę każdorazowo po wykonaniu 

usługi. 

9. Zapłata dokonywana będzie w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany 
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rachunek Wykonawcy. 

10. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się rachunek zaakceptowany 

przez zlecającego wyjazd przedstawiciela Zamawiającego. 

11.  Dopuszcza się możliwość przewozu zwłok poza obszar właściwości 

miejscowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego tylko na pisemne zlecenie 

prokuratora.   Wówczas Wykonawca, niezależnie od ceny jednostkowej za jeden 

wyjazd, otrzyma dodatkowo zwrot kosztów 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 dnia 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 ) . 

11. W ofercie należy zastosować cenę ryczałtowa, uwzględniająca wszystkie 

koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia pełnym zakresie wraz z 

wyrobami gotowymi. 

12. W przypadku gdy wykonawca posiada środek transportu umożliwiający, 

jednorazowo, przewóz większej ilości zwłok i szczątek ludzkich, wówczas 

Wykonawcy za transport kolejnych zwłok , jednym transportem, przysługuje 

jedynie wynagrodzenie w wysokości 50 % ceny wskazanej w formularzu cenowym. 

A/Z 


