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ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE
I. Informacje o Zamawiaj ącym
Zamawiaj ącym jest:
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Al. 3 Maja 13/15, kod
pocztowy 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-23-33-902, REGON: 000569622

b.po.gov.pl
Strona internetowa www.piotrkow-trb.
II. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami oraz informacje o
sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami i przekazywania

oświadczeń
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania si ę z Wykonawcami jest:
Katarzyna Ogrodnik
imię i nazwisko:
44 647 65 66 wew. 246
telefon:
faks:
44 647 44 70
godziny urzędowania: 7:30 —15:30
przetargi@piotrkow-tryb.po.gov.pl
adres e-mail:
2. Komunikacja między Zamawiaj ącym a Wykonawcami odbywa się osobiście lub za
pośrednictwem poczty, faksu lub drog ą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiaj ący lub Wykonawca przekazuj ą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po średnictwem faksu lub drog ą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna si ę wraz z upływem terminu składania
ofert.
6. Wykonawca może zwróci ć się do Zamawiaj ącego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiaj ący jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie pó źniej niż na 2 dni przed up ływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie tre ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp łynął do
Zamawiaj ącego nie później, niż do końca dnia, w którym uplywa po łowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest v trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zamówie ń
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ,Ustaw ą' oraz na podstawie
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Numer referencyjny sprawy Nr PO III G 212.28.2016
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ROZDZIA Ł II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przechowywania zw łok w chłodni oraz
udostępnianie prosektorium do wykonywania sekcji i ogl ędzin zwłok na zlecenie Prokuratury
Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalski, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków
Trybunalski.
Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV 33940000-1
CPV 85 112000-7
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie us ług przechowywania zwłok w chłodni oraz
udostępnianie prosektorium do wykonywania sekcji i ogl ędzin zwłok na zlecenie Prokuratury
Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Miejsce przechowywania zwłok oraz prosektorium winno znajdowa ć się na terenie działania
Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie.
3. Zamawiaj ący przewiduje podział zamówienia na 2 zadania (cz ęści) w rozumieniu art. 2 pkt 6
Ustawy:
Zadanie nr 1
Świadczenie usług przechowywania zwłok w chłodni na zlecenie Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Zadanie nr 2
Świadczenie usług udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji i ogl ędzin zwłok na
zlecenie Prokuratury Okr ęgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.
4. W zakresie zadania nr 1 - przechowywania zwiok Wykonawca:
a) zobowiązuje się do przyj ęcia i przechowywania zwłok, jak również szczątków ludzkich,
w tym w stanie znacznego rozk ładu i zwęglonych do czasu wydania przez prokuratora
zezwolenia na pochówek;
b) zapewnia pomieszczenia do przechowywania zw łok, które winny by ć wyposażone w
specjalistyczne chłodnie, zapewniaj ące należyte wykonanie zamówienia oraz spe łniać
wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz musz ą być wyposażone w odpowiedni,
specjalistyczny sprz ęt;
c) zobowiązuje się do udostępnienia chłodni do okazania zwłok, w celu ich identyfikacji;
d) zobowiązuje się do wydania zwłok do pochówku, które nastąpi po zakończeniu wykonania
sekcji lub oględzin zwłok i wydaniu stosownego zezwolenia lub decyzji przez prokuratora
lub asesora prowadz ącego sprawę.
e) zobowiązuje się do wydania zwłok wyłącznie osobom upoważnionym do odbioru.
5. W zakresie zadania nr 2 - udostępniania prosektorium do wykonywania sekcji zwiok wraz z
pomocą techniczną przy wykonywaniu sekcji Wykonawca:
a) zobowiązuje się do udostępniania sali sekcyjnej do wykonywania s ądowo-lekarskiej sekcji
lub oględzin zwłok, w tym również zapewni wodę i energię elektryczną;
b) zobowiązuje się do zapewnienia technika niezb ędnego do pomocy przy wykonywanej przez
powołanego biegłego lekarza sekcji oraz zapewni i udost ępni niezbędne materiały,
urządzenia, narzędzia, odpowiedni i specjalistyczny sprz ęt, środki dezynfekcyjne itp.;
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c) zapewni prosektorium, które winno spe łniać warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo łecznej z dnia 10 kwietnia 1972
r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w
prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r.,
Nr 17, poz. 123);
d) wyraża zgodę, że termin wykonania sekcji b ądź oględzin zwłok będzie każdorazowo
uzgadniany z Zamawiaj ącym. Podstawą do przygotowania zwłok i pomocy przy sekcji
będzie wydane stosowne zlecenie przez prokuratora lub asesora prowadz ącego sprawę w
danej jednostce prokuratury. Sekcj ę zwłok, bądź oględziny zwłok wykonywał będzie biegły
lekarz na podstawie wydanego postanowienia i w terminie ustalonym przez prokuratora lub
asesora prowadzącego sprawę. Sekcje i oględziny mogą odbywać się przez całą dobę i we
wszystkie dni tygodnia.
6. Wykonawca zapewnia ponadto:
a) gotowość świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
b) odpowiedzialną i zaufaną kadrę do sprawowania pieczy nad powierzonymi zw łokami i
szcz ątkami ludzkimi oraz rzeczami osobistymi osoby zmarłej;
c) rzetelne prowadzenie ewidencji czasu przechowywania zw łok (dotyczy Zadania nr 1);
d) świadczenie usług objętych zakresem umowy z najwy ższą profesjonaln ą starannością i z
zachowaniem zasad etyki, co oznacza, że Wykonawca b ędzie wykonywał usługę przy
zachowaniu wszystkich wymogów okre ślonych w przepisach szczegó łowych jak i
wynikaj ących z dobrych obyczajów, a dotycz ących poszanowania zwłok ludzkich ze względu
na cześć osoby zmarłej oraz ochronę dóbr osobistych krewnych, a tak że prawną ochronę
jakiej podlegaj ą ludzkie zwłoki i ich szcz ątki;
e) zachowanie tajemnicy o wszystkich zdarzeniach, o jakich dowiedzia ł się w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za nale żyte wykonanie zobowi ązań przez swoich pracowników,
w tym w szczególności wynikaj ących z pkt 4 lit. b, d i e.
8. Ilość zleceń dokonywanych przez Zamawiaj ącego będzie uzależniona od liczby zdarze ń
rejestrowych w tym zakresie.
9. Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do zachowania godno ści osób
zmarłych oraz do przestrzegania wszystkich obowi ązuj ących w zakresie przedmiotu zamówienia
przepisów, a w szczególno ści:
1) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar łych (Dz. U. z 2011 r., Nr
118, poz. 687 ze zm.),
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo łecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zak ładach anatomii patologicznej, w prosektorach oraz w
pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r., Nr 17, poz. 123),
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie post ępowania ze
zwłokami i szcz ątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 ze zm.),
4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu
przechowywania zwłok i szcz ątków (Dz. U. z 2011 r., Nr 75, poz. 405).
10. Do rozliczenia kosztów wykonanych us ług będzie brana pod uwagę:
• w zakresie przechowywania zw łok - ilość dób przechowania;

11.
12.

13.

14.
15.

• w zakresie udost ępniania sali do wykonania sekcji b ądź oględzin zwłok - ilość
wykonanych sekcji bądź oględzin zwłok.
Ilość dób przechowywania zwłok oraz ilość wykonywanych sekcji bądź oględzin zwłok będzie
wynikała z potrzeb Zamawiaj ącego. Zawarta w Załączniku nr la i lb do Formularza oferty
ilość sekcji/oględzin i ilość dób przechowywania zw łok w chłodni jest jedynie ilością
szacunkową Zamawiaj ącego.
Zamawiaj ący nie przewiduje składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt Ustawy.
W zakresie każdego zadania Zamawiaj ący dopuszcza zlecenie cz ęści zamówienia
podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca zobowi ązany jest do wskazania w swojej
ofercie części zamówienia (zakresu), w którym wykonanie zamierza powierzy ć
podwykonawcom.
Zamawiaj ący dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Tym samym nie
zastrzega obowi ązku osobistego wykonania przez Wykonawc ę kluczowych części
zamówienia.
Wykonawca zobowi ązany jest do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który zostanie
powierzony podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

II. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie pó źniej niż
01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., lub do wyczerpania środków finansowych okre ślonych w umowie.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY
WYKLUCZENIA WYKONAWCY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia Wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegaj ą wykluczeniu,
b) spełniaj ą warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. Zamawiaj ący urna ww. warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wyka że, że:
dysponuje pomieszczeniami do przechowywania zw łok i do przeprowadzania sekcji
/oględzin zwłok ludzkich, które spełniają wymogi sanitarno - epidemiologiczne i s ą
wyposażone w odpowiedni sprzęt zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami prawa.
UWAGA: Zamawiaj ący określa nastę puj ący sposób spe łnienia przez Wykonawc ę ww.

warunku:

Zamawiaj ący urna ww. warunek za spe łniony, jeżeli Wykonawca, na wezwanie
Zamawiaj ącego, złoży podpisane o świadczenie o dysponowaniu pomieszczeniami do
przechowywania zwłok i do przeprowadzenia sekcji i ogl ędzin zwłok ludzkich, którego
wzór stanowi Załącznik nr 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje własnym prosektorium, na
wezwanie Zamawiaj ącego, złoży kserokopię indywidualnej umowy z prosektorium, lub
inny dokument uprawniaj ący do korzystania z prosektorium.
2. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, wobec którego zachodz ą przesłanki
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spe łniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolno ściach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezale żnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe łnienia, w zakresie, w jakim powo łuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w podrozdziale 2 pkt 1.

2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzaj ące spełnienie warunków udzia łu w
postępowaniu oraz wykazuj ące brak podstaw wykluczenia z post ępowania
1. Do oferty (Załącznik nr 1 i ł a oraz ib) Wykonawca zobowi ązany jest dołączyć, według
wzorów stanowiących Załączniki nr 2, 3 i 5, aktualne na dzień składania ofert odpowiednio
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym spełnia warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazuj ąc spełnianie warunków, o których mowa w podrozdziale 1 pkt 1
lit. b SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spe łniania
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powo łuje się na ich zasoby
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o świadczeniu o którym mowa w niniejszym
podrozdziale pkt 1 lit. b.
3. W przypadku wspólnego ubiegania si ę o zamówienie przez Wykonawców o świadczenie o
którym mowa w niniejszym podrozdziale pkt 1 lit. b. skiada ka żdy z Wykonawców wspólnie
ubiegaj ących się o zamówienie.
4. Wykonawca, który powo łuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym podrozdziale pkt 1 lit. a.
5. W przypadku wspólnego ubiegania si ę o zamówienie przez Wykonawców o świadczenie, o
którym mowa w niniejszym podrozdziale pkt 1 lit. a sk łada każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
6. Zamawiaj ący żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzy ć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym podrozdziale pkt 1 lit. a.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
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ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiaj ącemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, wed ług wzoru stanowi ącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
8. W przypadku wspólnego ubiegania si ę o zamówienie przez Wykonawców o świadczenie o
przynależności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej z pkt 7, składa każdy
z Wykonawców.

ROZDZIAŁ IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z
OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI
1. Wykonawca mo że złożyć jedną ofertę.
2. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów udzia łu w postępowaniu.
3. Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert cz ęściowych, przy czym Wykonawca mo że złożyć
ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
4. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia wadium.
6. Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.
7. Oferta powinna być sporządzona w j ęzyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składaj ącym się na ofertę powinien być czytelny.
8. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z form ą reprezentacji Wykonawcy okre śloną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
pełnomocnika Wykonawcy.
9. Każda poprawka w tre ści oferty powinna być parafowana przez Wykonawc ę.
10. Strony oferty powinny by ć trwale ze sobą połączone.
11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale III, podrozdzia ł 2 pkt 1 SIWZ;
b) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty
(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodno ść z oryginałem) oraz do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofert ą, chyba że Zamawiaj ący może je uzyskać w
szczególno ści za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmieni ć lub wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed up ływem wyznaczonego terminu
składania ofert.
13. Opakowanie zawieraj ące ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi o świadczeniami lub
dokumentami winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane w
następujący sposób:

8

Nazwa i adres Wykonawcy
Prokuratura Okrę gowa w Piotrkowie Trybunalskim
AL 3-go Maja 13/15
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer sprawy: PO III G 212.28.2016
„Świadczenie usług przechowywania zwiok oraz udostę pniania prosektorium do wykonywania sekcji i
oględzin zwłok na potrzeby Prokuratury Okr ęgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim w
zakresie zadania nr
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22 GRUDNIA 2016 r. godz. 11:00
....„

ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SK ŁADANIA I
OTWARCIA OFERT
1. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiaj ącego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja
13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Sekretariat Prokuratury Okr ęgowej, pokój 239 do dnia
22.12.2016 r., do godziny 10:30.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiaj ącego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3
Maja 13/1 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, w Sali konferencyjnej Prokuratury Okr ęgowej III piętro, w dniu 22.12.2016 r., o godzinie 11:00.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj ący poda kwotę, jaką zamierza przeznaczy ć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Dokonuj ąc otwarcia ofert Zamawiaj ący poda nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę oferty.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiaj ący zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczy ć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy z łożyli oferty w terminie;
c) ceny oferty.

1.

2.
3.
4.

ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Wartość brutto oferty zostanie podana przez Wykonawc ę w Formularzu oferty, który stanowi
Załącznik nr 1 do SIWZ, przy czym warto ść brutto poszczególnych zada ń zostanie podana
przez Wykonawcę w odpowiednich Formularzach dla Zadania 1, Załącznik nr la oraz dla
Zadania 2, Załącznik nr lb.
Cena podana w ofercie b ędzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz
wszystkie koszty towarzysz ące wykonaniu zamówienia, a w szczególno ści podatek VAT.
Wykonawca określi cenę w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego.
Na wycenę oferty powinny składać się koszty związane z:

5.

6.

7.
8.
9.

• zapewnieniem kadr do wykonywania czynno ści w ciągu doby;
• zapewnieniem niezb ędnych środków technicznych i materiałów (m.in. narzędzi,
odpowiedniego i specjalistycznego sprz ętu, środków dezynfekcyjnych oraz innych
urządzeń);
• zapewnieniem pomocy technicznej przy wykonywaniu sekcji zw łok;
• wszelkimi opłatami, w tym kosztami i opłatami nie wymienionymi, a które mog ą
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, zysk, narzuty, mar żę, podatki oraz
pozostałe składniki cenotwórcze.
W cenie za dobę przechowywania zwłok w chłodni Wykonawca powinien uwzgl ędnić
wszystkie koszty zwi ązane z zapewnieniem ca łodobowej obsługi, dostarczeniem energii,
wody itp.
W cenie za jednorazowe udost ępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzenie sekcji b ądź
oględzin zwłok Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezb ędne do realizacji
przedmiotu zamówienia w szczególno ści niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt, środki
dezynfekcyjne, energi ę, wodę oraz koszty wykwalifikowanej pomocy technicznej przy
wykonywaniu sekcji zwłok.
Cena oferty powinna by ć skalkulowana w sposób rzetelny i profesjonalny, uwzgl ędniaj ący
wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca.
Zamawiaj ący nie jest zobowi ązany do realizacji us ługi w pełnym zakresie i zapłaci wyłącznie
za usługi faktycznie wykonane.
Wynagrodzenie Wykonawcy wy łonionego w niniejszym postępowaniu, będzie mieć
charakter stały, zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie w przypadku okre ślonym w
Rozdziale dotycz ącym Istotnych dla stron postanowie ń umowy.

ROZDZIAŁ VII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
1. Tryb oceny ofert
Zamawiaj ący poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegaj ące na niezgodno ści oferty ze specyfikacj ą istotnych warunków
zamówienia, niepowoduj ące istotnych zmian w tre ści oferty,
niezwłocznie zawiadamiaj ąc o tym Wykonawc ę, którego oferta została poprawiona.
UWAGA: Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia dor ęczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omy łki „ polegaj ącej na niezgodno ści oferty ze specyfikacj ą istotnych
warunków zamówienia, niepowoduj ące istotnych zmian w tre ści oferty, będzie podlegała
odrzuceniu.
2.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj ący będzie kierował się następującymi

kryteriami:
Cena - (C)

60%

Zatrudnienie osób wykonuj ących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o prac ę - (P)

40 %

3. Zasady oceny ofert wed ług ustalonych kryteriów
Kryterium ceny (C) przyznaje się wagę 60%, dlatego maksymalna ilo ść punktów przyznana w tym
kryterium wynosi 60 punktów.
Porównanie ofert wed ług tego kryterium odbywać się będzie według następuj ącego wzoru:

Cmm
C =

------------- x 60
Cof

gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych za cen ę
C min C of

najniższa cena ze wszystkich ofert

- cena zaoferowana przez badanego Wykonawc ę

Kryterium zatrudnienie osób wykonuj ących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o
pracę przez caly okres realizacji zamówienia (P) przyznaje się wagę 40%, dlatego maksymalna
ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 40 punktów.
Porównanie ofert wed ług tego kryterium odbywać się będzie w następujący sposób:
TAK —40 punktów;

NIE —0 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwy ższą ilość punktów wg poni ższego
wzoru:
z=c+P
gdzie:
Z - liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena oferty,
P - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium zatrudnienie osób wykonuj ących
przedmiot zamówienia na podstawie umowy o prac ę.
Zamawiaj ący dokona oceny ofert dla każdej części zamówienia oddzielnie.
W przypadku złożenia dwóch, lub więcej ofert z tą samą ceną wykonawcy zostaną wezwani do
złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych
nie mogą być wyższe, aniżeli w uprzednio złożonych ofertach.
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ROZDZIAŁ VIII. WZÓR UMOWY
1. Szczególne warunki, na których Zamawiaj ący zawrze umow ę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego okre ślone zostały we wzorze umowy stanowi ący Załącznik nr 6.
2. Zamawiaj ący przewiduje mo żliwość dokonania zmian umowy. Zmiany umowy zosta ły
określone we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IX. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj ący przekaże Wykonawcom,
którzy złożyli oferty, informacje, których zakres wynika z dyspozycji zawartej w art. 92 ust. 1
Ustawy.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiaj ący powiadomi Wykonawc ę, którego
oferta zostanie wybrana odr ębnym pismem.
3. Nieusprawiedliwione przez Wykonawc ę niestawienie si ę w wyznaczonym terminie do
podpisania umowy uznaje si ę za odstąpienie od zawarcia umowy, co upowa żnia
Zamawiaj ącego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy.

ROZDZIAŁ X. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes w uzyskaniu zamówienia dozna ł lub
może doznać uszczerbku oraz poniós ł lub może ponie ść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiaj ącego przepisów Ustawy, przys ługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej
na zasadach okre ślonych w Dziale VI Ustawy. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie
maj ą przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

ROZDZIAŁ XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Za łącznik nr 1 - Formularz oferty
a) Załącznik nr la - Zadanie 1
b) Załącznik nr lb - Zadanie 2
2. Załącznik nr 2 - O świadczenie Wykonawcy dotycz ące spełnienia warunków udzialu
w postę powaniu

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotycz ące przes łanek wykluczenia z
postepowania
4.

Załącznik nr 4— Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapita łowej

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spe łnienia warunków udzia łu w
postępowaniu dotycz ące zdolno ś ci technicznej łub zawodowej
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
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