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Nr sprawy PO VII  WB 261.7.2017. 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ 

 

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: 

60100000 – 9 usługi w zakresie transportu drogowego, 

60130000 – 8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, 

98300000 – 6 różne usługi, 

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: Łódź - Bałuty, Łódź - Górna, Łódź - 

Polesie, Łódź - Śródmieście, Łódź - Widzew oraz Prokuratur Rejonowych 

w Brzezinach, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, 

Zgierzu. 

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

na obszar właściwości, poszczególnych jednostek organizacyjnych, z którego 

odbierane są zwłoki osób. 

5. Adresy jednostek organizacyjnych Zamawiającego: 

L.p. Nazwa jednostki Adres Telefon/Faks 

Zadanie 1: 1.1. P.O. w Łodzi, 

PR Łódź - 

Śródmieście 90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152 

(42) 67 68 724 

(42) 67 68 730 

1.2. PR Łódź - Bałuty 91-308 Łódź, ul. Ciesielska 7 

(42) 654 41 48 

(42) 654 41 96 

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

(42) 254 08 27, 00 

(42) 254 08 40 

1.4. PR Łódź - Polesie 93 – 277 Łódź, ul.Dąbrowskiego40a 

(42) 254 07 00 

(42) 254 07 18 

1.5. PR Łódź - Widzew  93-277 Łódź, ul. Dąbrowskiego40a 

(42) 254 07 50 

(42) 254 07 63 

 

Zadanie 2 PR w Brzezinach 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 9 

(46) 874 31 90 

(46) 874 31 78 

Zadanie 3 PR w Łowiczu 

 

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 1/3, 

(46) 837 38 19 

(46) 837 35 97 

Zadanie 4 PR w Pabianicach 

96-100 Skierniewice, 

 ul. Gałeckiego 4 

(46) 814 42 04 

(46) 814 45 42  
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Zadanie 5 PR w Skierniewicach. 96-100Skierniewice ,ul. Gałeckiego4 

(46) 833 31 21 

(46)833 60 06  

Zadanie 6 
PR w Rawie 

Mazowieckiej. 

96-200 Rawa Mazowiecka 

ul. Kościuszki 17 

(46) 833 31 21 

(46) 814 45 42 

Zadanie 7 PR w Zgierzu  95-100 Zgierz, ul. Łódzka 20 

(42) 716 11 37 

(42) 716 06 39 

    

 

6. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków, 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. przesłania na wskazane przez prokuratora lub upoważnionego 

funkcjonariusza Policji miejsce, nie później niż w ciągu 120 minut od momentu 

wezwania, pojazdu specjalnego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków 

ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne określone w § 4 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania 

pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich ( Dz. U. Nr 249 

poz. 1866). 

7.2. umieszczenia zwłok lub szczątków ludzkich w pojeździe specjalnym, 

a następnie do ich przetransportowania pojazdem specjalnym i przeniesienia do 

miejsca wskazanego przez prokuratora lub upoważnionego funkcjonariusza Policji 

przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i 

chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

7.3. przekazania zwłok lub szczątków ludzkich, za pokwitowaniem uprawnionym 

osobom w miejscu przeznaczenia. 

7.4. zapewnienia niezbędnych środków technicznych i materiałów do wykonania 

usługi, w tym odzieży ochronnej i środków dezynfekcji oraz zastosowania 

dezynfekcji pojazdu specjalnego po każdorazowym przewiezieniu zwłok lub 

szczątków ludzkich. 
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7.5. wykonywania usługi przy zachowaniu wszystkich wymogów, określonych 

w przepisach szczególnych, a także zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 

z należytą starannością oraz etyką zawodową, z poszanowaniem zwłok oraz 

ochroną dóbr osobistych krewnych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu. 

9. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do zachowania w bezwzględnej 

tajemnicy wszystkich informacji o faktach, co do których powzięli wiadomość 

podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

10.  Dopuszcza się możliwość przewozu zwłok poza obszar właściwości miejscowej 

Prokuratury Okręgowej w Łodzi, z zastrzeżeniem, iż wymagane jest pisemne 

zlecenie prokuratora.  

11. Wykonawca niezależnie od ceny ryczałtowej brutto za jeden przejazd, otrzyma 

kwotę brutto, stanowiącą iloczyn stawki za 1 kilometr i liczby przejechanych 

kilometrów liczonych od miejsca zdarzenia (pobrania zwłok) do miejsca zlecenia 

wskazanego przez prokuratora lub upoważnionego funkcjonariusza Policji, według 

stawki z oferty za 1 kilometr przebiegu, a w przypadku zlecenia przewozu poza 

granice właściwości Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Wykonawca niezależnie od 

ceny ryczałtowej brutto za jeden przejazd, otrzyma kwotę brutto, stanowiącą 

iloczyn stawki za 1 kilometr i liczby przejechanych kilometrów liczonych od 

miejsca zdarzenia (pobrania zwłok) do miejsca zlecenia wskazanego przez 

prokuratora i z powrotem, według stawki wskazanej w ofercie za 1 kilometr 

przebiegu.  

12. Wykonawca będzie otrzymywał zlecenia telefonicznie lub faksem, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia do jednostek organizacyjnych 

prokuratury zmiany numerów telefonów lub faksów przeznaczonych do składania 

zleceń. Czas dojazdu na miejsce zdarzenia określony w ofercie liczony jest od 

momentu otrzymania zlecenia. 

13.  Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę każdorazowo po wykonaniu usługi 

i doręczane do jednostki organizacyjnej prokuratury wydającej zlecenie, w celu 

weryfikacji danych z faktury. Faktura obejmuje łączny koszt przewozu 

z wyszczególnieniem zakresu wykonanych usług i ich cen. 
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14.  Zapłata dokonywana będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

jednostkę organizacyjną prokuratury prawidłowo wystawionej faktury, przelewem 

na wskazany rachunek Wykonawcy. 

15.  Cenę oferty należy podać w formie ryczałtowej z podziałem na cenę za jeden 

przejazd i stawkę za jeden kilometr uwzględniając wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia.  

 

A/Z 


