
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.snzoz.lublin.pl

Lublin: świadczenie usług zwi ązanych z przygotowaniem zwłok zmarłego

pacjenta do wydania osobom uprawnionym do jego poch owania

Numer ogłoszenia: 500414 - 2013; data zamieszczenia : 04.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  świadczenie usług związanych z przygotowaniem

zwłok zmarłego pacjenta do wydania osobom uprawnionym do jego pochowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Warunki przetargu: 1.Przedmiot usługi

obejmuje: 1/ odbiór zwłok pacjentów z oddziałów Szpitala oraz ZOL w Łysołajach po upływie 2 godzin od czasu

zgonu wskazanego przez zamawiającego w zgłoszeniu telefonicznym lecz nie później niż po upływie 3 godzin;

2/ przewóz zwłok na noszach przeznaczonych do transportu zwłok (obowiązek ich posiadania przez

Wykonawcę), 3/ przewożenie transportem Wykonawcy: a/ zwłok do chłodni położonej na terenie miasta Lublina,

b/ zwłok do z-du Anatomii Patologicznej w Lublinie przy ul. Jaczewskiego, c/ umycie i ubranie zmarłego pacjenta

Szpitala w rzeczy dostarczone przez osoby uprawnione do pochowania zmarłego, 4/ przechowywanie zwłok

zmarłych pacjentów w chłodni nie dłużej niż 72 godzin, chyba że: a/ nie mogą zostać wcześniej odebrane przez

osoby uprawnione do pochowania osoby zmarłej, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o

cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), b/ w związku ze zgonem

zostało wszczęte dochodzenie lub śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok, c/ przemawiają za

tym inne niż wymienione powyżej ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby uprawnionej do

pochowania osoby zmarłej. 5/ nieodpłatne wydawanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją
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zwłok pacjentów osobie uprawnionej do pochówku. 2.Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował

chłodnią przeznaczoną do przechowywania zwłok pacjentów położoną na terenie miasta Lublina..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 64.20.00.00-8, 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

nie dotyczy- przetarg poniżej 14 000 euro

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

nie dotyczy- przetarg poniżej 14 000 euro

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

nie dotyczy- przetarg poniżej 14 000 euro

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

nie dotyczy- przetarg poniżej 14 000 euro

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

nie dotyczy- przetarg poniżej 14 000 euro

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży
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przedło żyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Do oferty należy załączyć: -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. - dokumenty potwierdzające, że osoby

podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie

wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.snzoz.lublin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Warunki przetargu poniżej 14

000 euro zostały zamieszczone na stronie internetowej www.snzoz.lublin.pl lub dostępne pod adresem: ul.

Abramowicka 2 20-442 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.12.2013

godzina 08:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Postępowanie prowadzone w trybie przetargu poniżej 14000 euro, w ogłoszeniu zaznaczono

przetarg nieograniczony tylko do celów publikacji ogłoszenia.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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