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Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok na 
potrzeby Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i Prokuratur Rejonowych 
okręgu piotrkowskiego:

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, jako Zamawiający w ww. 

postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „Ustawą”, w 

związku z art. 38 ust. 1 Ustawy, w odpowiedzi na pytania oraz wnioski o wyjaśnienie 

treści SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Kto będzie ponosił koszty przewozu zwłok z chłodni do prosektorium na sekcje 

oraz z prosektorium do chłodni?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że szczegółowo opisał wymagania dotyczące 

przedmiotu zamówienia w Rozdziale II, Dział I, punkt 2 SIWZ. Jednocześnie 

Zamawiający wyjaśnia, że koszty przewozu zwłok z chłodni do prosektorium i z 

prosektorium do chłodni ponosi Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, 

która zleca każdorazowo przewóz zwłok wraz ze wskazaniem miejsca przewozu.



Pytanie 2.

Kto będzie ponosił koszty przechowywania zwłok po pierwszej dobie po 

wykonaniu sekcji do momentu wydania zezwolenia na pochowanie zwłok?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że opisał wymagania dotyczące przedmiotu 

zamówienia w Rozdziale II, Dział I, punkt 3 SIWZ. Jednocześnie Zamawiający 

wyjaśnia i zmienia w tym punkcie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) w ten sposób, że dopisuje, w Rozdziale II, Dział I, punkt 3 w „Uwadze” 

zdanie „W uzasadnionych przypadkach, takich jak przechowywanie zwłok osoby 

nieznanej lub osoby, której rodzina jest poszukiwana, Zamawiający będzie ponosił 

dalsze koszty przechowywania zwłok do czasu wydania przez prokuratora lub asesora 

prowadzącego sprawę zezwolenia na pochówek.”

Pytanie 3.

Kto - będzie informował i w jaki sposób o przewozie zwłok z chłodni do 

prosektorium na sekcję i z prosektorium do chłodni?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, że wykonawca świadczący usługi przewozu i 

przechowywania zwłok będzie każdorazowo informowany przez Zamawiającego 

telefonicznie lub pisemnie o przewozie zwłok na sekcję do prosektorium i po 

zakończeniu sekcji do chłodni.

Pytanie 4.

Dlaczego w postępowaniu na przewóz zwłok brak jest zapisu o opłacie za 

oględziny zwłok?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe zamówienie jest prowadzone na 

świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok. Natomiast świadczenie usług 

udostępniania prosektorium do wykonywana sekcji i oględzin zwłok jest przedmiotem 

odrębnego postępowania.



Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany 

terminu składania ofert.

Dokonane wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy 

traktować wiążąco dla obu Stron.

Z-ca PROKURAI 
w Plotrko,


