
Lublin, dnia 4 grudnia 2013 roku

SZNSPZOZ.N-ZP-373-55/13

 WARUNKI PRZETARGU PONIŻEJ 14 000 euro

W  związku  z  zamiarem  zawarcia  umowy,  której  przedmiotem  jest  świadczenie  usług
związanych z przygotowaniem zwłok zmarłego pacjenta do wydania osobom uprawnionym do
jego pochowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M.
Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie ogłasza warunki przetargu.

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  zwłok
pacjentów osobie uprawnionej do pochówku.

2.Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował chłodnią przeznaczoną do przechowywania 
zwłok pacjentów położoną na terenie miasta Lublina.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 

4.  Termin związania ofertą – co najmniej  30 od dnia jej złożenia.

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Faktury
będą wystawiane jeden raz w miesiącu, po zakończeniu danego miesiąca.

6. Zamawiający wymaga by usługa była świadczona zgodnie z:
1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie postępowania ze
zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503);
2)  rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  grudnia   2001  roku  w sprawie  postępowania  
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783);



7.  Rodzina  lub  osoby upoważnione do przygotowania  pochówku mają  swobodny wybór  firmy
świadczącej dalsze kompleksowe usługi pogrzebowe, za które to czynności koszty ponosi rodzina
lub upoważnione do pochówku osoby.

Ofertę (załącznik nr 1) należy złożyć w Kancelarii Szpitala do dnia 12.12.2013 r. do godz. 8:00
w  kopercie  oznaczonej  dopiskiem:  „Oferta  –świadczenie  usług  związanych  z  przygotowaniem
zwłok zmarłego pacjenta do wydania osobom uprawnionym do jego pochowania”

Zamawiający udzieli  zamówienia  wykonawcy,  który zaoferuje  najniższą  cenę. Umowa zostanie
zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W przypadku,  gdy zostaną  złożone  oferty z  taką  samą ceną  Zamawiający  jest  uprawniony do
żądania ofert dodatkowych w terminie przez siebie wyznaczonych. 

Oferty  niezgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego  nie  będą  brane  pod  uwagę  przy  wyborze
najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  przetargu,  w  tym  unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.

  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).

                   Zatwierdził:

Załączniki:
nr 1- Formularz oferty
nr 2- Projekt umowy
nr 3- Oświadczenie



Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

  

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

Niniejszym składam ofertę na świadczenie usług związanych z przygotowaniem zwłok zmarłego
pacjenta  do  wydania  osobom  uprawnionym  do  jego  pochowania oferujemy  realizację
zamówienia
w cenie brutto (za 24 m-cy) -.............................................w tym............% VAT
(słownie cena brutto  ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................) 

Części składowe ceny:

po
z

Czynności Jedn.
miary

Ilość
(24 m-

ce)
 

Cena
jednost.

netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

1. Umycie i ubranie zwłok zmarłego pacjenta osoba 260

2. Przechowywanie zwłok zmarłego pacjenta 
w chłodni

doba 1200

3 Przewóz zwłok osoby zmarłej do chłodni ze
szpitala

ryczałt
za 1

przewóz

550

4 Przewóz zwłok osoby zmarłej do chłodni z 
ZOL Łysołaje

ryczałt
za  1

przewóz

10

5 Przewóz  zwłok zmarłego pacjenta 
bezpośrednio ze Szpitala do Z-du Anatomii 
Patologicznej w Lublinie przy ul. 
Jaczewskiego (celem wykonania sekcji 
zwłok) dot. zwłok pacjentów odebranych w 
dni powszednie w godzinach pracy zakładu

ryczałt
za  1

przewóz

10

6 Przewóz  zwłok zmarłego pacjenta z 
chłodni  do Z-du Anatomii Patologicznej w 
Lublinie przy ul. Jaczewskiego (celem 
wykonania sekcji zwłok) dot. zwłok 
pacjentów odebranych w soboty, niedziele i 
dni świąteczne oraz dni powszednie po 
godzinach pracy zakładu

ryczał
za  1

przewóz

4

7 Przewóz  zwłok zmarłego pacjenta 
bezpośrednio ze ZOL Łysołaje do Z-du 
Anatomii Patologicznej w Lublinie przy ul. 
Jaczewskiego (celem wykonania sekcji 
zwłok) dot. zwłok pacjentów odebranych w 

ryczałt
za  1

przewóz

4



dni powszednie w godzinach pracy zakładu

2. Usytuowanie chłodni, w której będą przechowywane zwłoki osoby zmarłej 
........................................................................................................................................(adres) 

3. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Faktury będą wystawiane jeden raz 
w miesiącu, po zakończeniu danego miesiąca.
4. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są: (należy podać dwa całodobowe numery telefonów, pod którymi będzie można 
zgłosić zlecenie transportu zwłok zmarłego pacjenta)
. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, ………………………………………………………………………
tel. kontaktowy, ………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 
5. Termin związania ofertą wynosi  30 od dnia jej złożenia. 
6.Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do 
zaproszenia do złożenia oferty.
7. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę zgodnie z: 
1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 roku w sprawie postępowania ze
zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz. U. Nr 203, poz. 1503);
2)  rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  grudnia   2001  roku  w sprawie  postępowania  
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783);
2.  Rodzina  lub  osoby upoważnione do przygotowania  pochówku mają  swobodny wybór  firmy
świadczącej dalsze kompleksowe usługi pogrzebowe, za które to czynności koszty ponosi rodzina
lub upoważnione do pochówku osoby.

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                             (podpis)  



Załącznik nr 2

U M O W A Nr SZNSPZOZ..............................................

             Zawarta w dniu ....................2013 roku na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku,  VI Wydziale  Gospodarczym
Krajowego  Rejestru  Sądowego  za  numerem  0000004020,  zwanym  w  dalszej  treści  umowy
"Zamawiającym", 

reprezentowanym przez: Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą”,

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur
VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiana faktur 
VAT, NIP: .................., REGON: ..........................

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  świadczenie usług związanych z przygotowaniem zwłok zmarłego
pacjenta do wydania osobom uprawnionym do jego pochowania.

2. Usługa 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 Zakładu 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 ze 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  zwłok

pacjentów osobie uprawnionej do pochówku.
3. Usługa realizowana będzie przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu, całodobowo.

4. Osobami do kontaktów z zamawiającym całodobowo są dyżurni przyjmujący zgłoszenia na
przewóz  zwłok  i  wysyłający  pojazdy  przeznaczone  do  transportu  zwłok,  telefony
kontaktowe: ..............................................................

5.  Zamawiający nie  ponosi  kosztów przechowywania zwłok zmarłych pacjentów w chłodni
powyżej 72 godzin, jeżeli nie zachodzą przesłanki ust. 2 pkt. 4a-c.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia  ewidencji  czasu  przechowywania  zwłok  w  chodni  (imię  i  nazwisko
zmarłego, oddział zgłaszający zgon, data i godzina  zgłoszenia oraz odebrania zwłok
zmarłego  z  oddziałów,  data  i  godzina  wydania  zwłok  osobie  upoważnionej  do
pochówku wraz z danymi personalnymi tej osoby),

2) dołączania do faktur za wykonane czynności wyciągu z księgi ewidencji stanowiącej
podstawę wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

3) zapewnienia na swój koszt worków przystosowanych do przewożenia zwłok,

4) odbierania zwłok zmarłych pacjentów na noszach przeznaczonych do transportu zwłok
we własnym zakresie i na swój koszt.

2. Zamawiający  ma  prawo  wglądu  i  kontroli  wykonywanych  usług  oraz  zapisów  w  księdze
ewidencji dot. zgonów pacjentów ze Szpitala Neuropsychiatrycznego.

§ 3

Jakiekolwiek usterki, awarie bądź zdarzenia utrudniające Wykonawcy odebranie zwłok zmarłych
pacjentów nie zwalniają go z obowiązku realizacji umowy w ustalonym terminie. 

§ 4

1. Strony ustalają,  że  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy nie  przekroczy kwoty
netto ..............zł (słownie:.........................), brutto (słownie:.........................) i zostało ustalone
na podstawie cen jednostkowych poszczególnych elementów określonych w ofercie stanowiącej
załącznik nr 1 do umowy.

2. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na kwotę
należną z tytułu zrealizowanych usług ustaloną w oparciu o ceny jednostkowe określone w
ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

3. Zapłata za usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.



6. W  przypadku,  gdy  w  umowie  jest  mowa  o  wynagrodzeniu  należy  przez  to  rozumieć
wynagrodzenie w wysokości brutto.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas okres jednego roku od dnia ......... roku do dnia ............... roku.

2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w § 4
ust. 1 -  umowa wygasa. 

3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 1
niezależnie  od  tego,  czy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  osiągnęło  kwotę
wymienioną w § 4 ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę należności stanowiącej
różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 4 ust.  1, a wynagrodzeniem rzeczywiście wypłaconym
Wykonawcy z tytułu realizacji usług w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia wykonawcy z poprzedniego miesiąca za każdą
godzinę zwłoki w odbiorze zmarłego pacjenta; 

2)  w wysokości 5 000 złotych - w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez
Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

3. W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych, naliczonych zgodnie z ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca co najmniej dwu-

krotnie wykona swoje zobowiązania umowne z przekroczeniem terminu określonego w umowie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-

wiera skutek na przyszłość.
4. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest możliwe przez cały okres jej obo-

wiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 30 dni
od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do
odstąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.



§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana  danych  teleadresowych  stron  wymaga  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia

drugiej  strony  umowy  i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W  przypadku  braku  powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za
skutecznie doręczone.

§ 10

Wszelkie  pisma  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy uważa  się  za  skutecznie  doręczone  w
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

§ 11

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie.

§ 12

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  powszechni
obowiązujące przepisy prawa m.in. przepisy kodeksu cywilnego, rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego
działalność  leczniczą  w rodzaju stacjonarne  i  całodobowe świadczenia  zdrowotne  ze  zwłokami
pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz.U.2012.420) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r.
Nr 153, poz. 1783 ze zm.).

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

      ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA:



Załącznik nr 3
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako
upoważniony reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

DANE  FIRMY
Nazwa
firmy...................................................................................................................................
Adres
firmy...................................................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................................
NIP......................................................REGON....................................................................
Tel. ......................................... fax. …................................ E-mail......................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                                   do występowania  w imieniu Wykonawcy )  


	

