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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Świadczenie usług transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu 

Specjalistycznym  im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” (ZP 5/12)

- wg rozdzielnika.

Na  podstawie  art.  38  ust.  2  i  4   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie,  odpowiada  na  zapytania  złożone  przez  uczestników 
postępowania.

Pytanie 1 
W punkcie IV.4.4 termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 
został ustalony na 23.03.2012 r. do godz. 10:30 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego. 
W specyfikacji w rozdziale XI, 1, d zawierającym sposób przygotowania oferty widnieje napis: "Nie 
otwierać przed dniem .... roku, godzina 10:30", natomiast w rozdziale XIII, w którym opisane jest 
miejsce i termin otwarcia ofert czytamy: "Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji 
Przetargowej  w dniu  23.03.2012 r.  o  godz.  11:00 w Budynku Administracji  Szpitala  w Krakowie, 
Pawilon A os. Na Skarpie 66, Sala Konferencyjna" W związku z powyższym, która godzina jest godziną 
otwarcia kopert skoro w jednym z powyżej podanych rozdziałów informacja mówi o godzinie 10:30 a 
w drugim o godzinie 11:00? Proszę o uściślenie godziny składania ofert oraz ich otwarcia. 

Odpowiedź: 
W pkt XI nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie pkt. XI pkt 1 d) w 
następujący sposób: Wykreśla zapis "(...) d) napis : “Nie otwierać przed dniem ................... roku 
godziną 10:30” /termin otwarcia ofert/." wpisując w to miejsce  nowy zapis o nowej treści "(...) d) 
napis : “Nie otwierać przed dniem .................... roku godziną 11:00” /termin otwarcia ofert/. 

Pytanie 2
Proszę o wyjaśnienie załącznika nr 1 do SIWZ stanowiącego wzór oferty. 
A) w punkcie 1 została zawarta informacja o proponowanej wartości netto składanej przez oferenta, 
która nie zawiera informacji dotyczącej tego jakie składniki usług mają się w niej zawierać, tj. czy 
dotyczy  ona  całościowego  odbioru,  transportu  oraz  przechowywania  zwłok,  czy  też  może  tylko 
poszczególnej  usługi? Ponadto nie zawarto również informacji,  czy kwota ta ma stanowić wartość 
usługi  wykonanej  dla  jednej  osoby  zmarłej,  a  następnie  zostanie  przemnożona  przez  ilość  osób 
zmarłych w Szpitalu w skali miesiąca czy tez proponowana kwota ma stanowić ryczałt za wszystkie 
zgony np. w skali miesiąca? Wątpliwości wynikają chociażby z faktu, iż poniżej w punkcie 4 została  
dokładnie zawarta informacja, która ma dotyczyć ceny za 1 dobę przechowywania zwłok. Wynika z 
tego, że powyższe wartości  również powinny być dokładnie określone co do czynności  jakie mają 
zawierać oraz okres jakiego dotyczą. 
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Odpowiedź: 
W  załączniku  nr  1  do  SIWZ  Zamawiający  zawarł  zapis  że  (...)  Wykonawca  "oferuje 
wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (...)"  z czego wynika uwzględnienie przez 
Wykonawcę  podania  wartości  netto  i  wartości  brutto  za  całość  zamówienia  przy 
uwzględnieniu wszystkich składników wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, to 
jest  całodobowego świadczenia usług odbioru, transportu i przechowywania zwłok osób 
zmarłych z oddziałów Szpitala do pomieszczeń chłodni  oraz  transport zwłok z chłodni do 
pomieszczeń Zakładu Patomorfologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
w pkt III. SIWZ z dnia 7.03.2012 r. 
Ponadto w pkt XIV.1 SIWZ Zamawiający zawarł informację, że przy kalkulacji ceny oferty 
powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z 
realizacją  przedmiotowego  zamówienia.  Wyliczona  przez  Wykonawcę  kwota  ma  być 
rezultatem założenia,  że  średnia miesięczna ilość odbieranych z oddziałów zwłok wynosi 
110. 
Cena za dobę kompleksowej usługi opisanej w pkt. III SIWZ odnosi się do 1 osoby 
zmarłej w szpitalu.

B) W punkcie 5 zawarto informację, że średnioroczna liczba zwłok wynosi 110. Proszę o o uściślenie ,  
czy  podana  liczba  stanowi  średnią  ilość  zgonów w skali  roku,  czy  dotyczy  średniej  ilości  w  skali 
miesiąca
Odpowiedź: 
W pkt 5 formularza ofertowego nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wykreśla słowo 
"średnioroczna",  zastępując  je  słowem "średniomiesięczna".  W związku  z  powyższym 
średniomiesięczna liczba zwłok wynosi 110. 

Pytanie 3
Nawiązując do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia proszę o wyjaśnienia do rozdziału V.1.b, 
w którym widnieje niejasny zapis mówiący o tym , że Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę i  
doświadczenie.  W  przypadku  podmiotu  wykonującego  opisywane  usługi  dla  szpitala 
wielooddziałowego wartość usług musi opiewać  na kwotę min. 40.000 00 zł / rocznie. W przypadku 
podmiotu który wykonał w opisywanym okresie min. 2 usługi odbioru, transportu i przechowywania 
zwłok kwota ta nie została dokładnie uściślona biorąc pod uwagę fakt , iż 2 usługi nie mogą opiewać 
na kwotę 40.000,00 złotych, gdyż jedna usługa musiałaby kosztować średnio 20.000,00 zł. Proszę o 
uściślenie powyższego warunku.
Odpowiedź: 
Zamawiający uściśla zapis pkt V.1.b) w następujący sposób: "wykazanie się wykonaniem 
lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługami odbioru, transportu i przechowywania 
zwłok  z  oddziałów  szpitala  do  chłodni  wykonanych  lub  wykonywanych  w  szpitalu 
wielooddziałowym o wartości minimum 40.000,00 zł rocznie każda.
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Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:
1) w pkt. III. I. Zamawiający dopisuje następującą treść: "Średniomiesięczna ilość odbieranych z 
oddziałów zwłok wynosi 110."
2)  w  pkt  XIV.  2   SIWZ  po  słowach  "(...)  określone  do  dwóch  miejsc  po  przecinku" 
Zamawiający wprowadza nowy zapis o następującej treści: 
"Wykonawca w tym celu wyliczy cenę netto w następujący sposób:
(wyceniona usługa (określona w pkt III SIWZ) kol. 4 wzoru formularza ofertowego x 110 
- średnia miesięczna ilość zwłok) x 36 miesięcy plus 23% Vat = wartość brutto za całość 
zamówienia."
Tak  wyliczoną  wartość  netto  i  wartość  brutto  należy  wpisać  w  formularz  ofertowy 
stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ."
3)  Zamawiający  modyfikuje  treść  formularza  ofertowego  -  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  który  jest 
załącznikiem do niniejszego pisma. 

Pytanie 4
Czy w formularzu ofertowym Zamawiający nie pomylił się określając średnioroczną liczbę zwłok na 110 
(co oznaczałoby, że w szpitalu jest około 10 zgonów miesięcznie co wydaje się rzeczą niemożliwą) ?
Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział na to pytanie w pkt. 2 B) niniejszego pisma.

Pytanie 5
W jaki sposób wyliczyć wartość przedmiotu zamówienia ( netto, Vat, brutto w formularzu ofertowym 
w pkt. od 1-3 ).Czy wyliczenie to powinno odbywać się wg. wzoru :
a. cena za jedną dobę x średnioroczna liczba zwłok 110 x 3 lata ?
b. cena za jedną dobę x średnioroczna liczba zwłok 110 x 3 lata x 3 doby ?
c. cena za jedną dobę x średnioroczna liczba zwłok 110 x 36 m-cy ?
d. cena za jedną dobę x średnioroczna liczba zwłok 110 x 36 m-cy x 3 doby ?
Odpowiedź: Sposób wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w 
punkcie dotyczącym modyfikacji formularza ofertowego, w niniejszym piśmie pkt. 2) i 3).

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert ulega zmianie: 26 marca 2012 r. 10:30, termin otwarcia 
ofert : 26 marca 2012 r.  godz. 11:00.
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