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Nasz znak : ZP.271-136.12/2015 Kraków, 27.04.2015 r.

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

Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” 
(ZP 12/2015)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1:
Proszę o zajęcie stanowiska w kwestii: 
Specfikacji istotnych warunków zamówienia (ZP 12/2015) pkt. B
Transport zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu z chłodni do sali sekcyjnej Zakładu Patomorfologii.
Zgodnie ze specyfikacją wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi transportu zwłok z 
chłodni (piwnica budynku H) do sali sekcyjnej (parter budynku H) oraz odbiór zwłok i ich 
przewiezienie do chłodni niezwłocznie po wykonaniu sekcji.
Budynek H nie posiada sali sekcyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt III.B.1. SIWZ nadając mu brzmienie:
„Wykonawca  zobowiązany  jest  do  świadczenia  usługi  transportu  zwłok  z  chłodni  (piwnica
budynku H) do sali identyfikacji zwłok (parter budynku H) oraz odbiór zwłok z sali identyfikacji
zwłok  niezwłocznie  po  wykonaniu  sekcji  i  ich  przewiezienie  do  chłodni.  Analogicznie  do
powyższej modyfikacji Zamawiający modyfikuje również zapisy § 2 ust. 1 tiret 4 projektu umowy

– załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie 2:
Proszę o zajęcie stanowiska w kwestii:
Płodów  i  dzieci  martwo  narodzonych  kierowanych  do  prosektorium  oświadczeniem  matki,  iż
rezygnuje z prawa do pochowania, jednocześnie prosząc Szpital o spopielenie zwłok.
Kto będzie regulował koszty spopielenia?
Odpowiedź: W sytuacji, w której matka dziecka korzysta z prawa do pochówku i wyrazi wolę
spopielenia zwłok wówczas powinna ona ponieść jego koszty. W sytuacji, w której matka dziecka
złoży oświadczenie o rezygnacji z przysługującego jej prawa do pochówku, prawo to przysługuje
innym podmiotom wymienionym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach

i chowaniu  zmarłych  (t.  jedn.  Dz.  U.  2011,  Nr  118,  poz.  687  ze  zm.).  Wówczas  osobom  tym
przysługuje prawo do zadecydowania o sposobie pochówku i to one ponoszą jego koszty. W razie
nie  podjęcia  się  pochówku przez  osoby do tego  uprawnione obowiązek dokonania pochówku
przechodzi na gminę, która winna pokryć koszty pochówku.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje § 17 i § 20 wzoru umowy, jak w załączniku. 

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy 
o świadczenie usług.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się
wiążące.
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