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Kraków: Świadczenie usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok
pacjentów zmarłych w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ 

w Krakowie
Numer ogłoszenia: 127558 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 
woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług 
odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu 
Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest całodobowe świadczenie usług: - odbioru, transportu i 
przechowywania zwłok osób zmarłych z oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie do pomieszczeń chłodni oraz - transportu 
zwłok z chłodni do pomieszczeń Zakładu Patomorfologii. Za zwłoki uważa się ciała 
osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. 
Średniomiesięczna liczba zwłok: 70. Chłodnia (6 stanowisk) i sala 
wydawania/identyfikacji zwłok mieszczą się w budynku H Szpitala, w którym znajduje 
się Zakład Patomorfologii. Dostęp do budynku H z oddziałów Szpitala jest zapewniony
zarówno drogą wewnętrzną tj. podziemnymi korytarzami, jak i drogą zewnętrzną. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu zatrudnienia, umożliwiającego 
pozostawanie w stałej gotowości do wykonywania transportu oraz zapewnienia 
ciągłości wykonywania usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok 
pacjentów zmarłych w oddziałach Szpitala. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
zawsze dwóch pracowników przy odbiorze zwłok z oddziałów Szpitala. 
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Dla zapewnienia ciągłości usługi Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć chłodnię rezerwową na terenie 
miasta Krakowa. W celu wykonywania usług Wykonawca zobowiązany będzie do korzystania z pomieszczeń 
Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy, na podstawie umowy najmu, pomieszczenia chłodni 
znajdujące się w Pawilonie H o łącznej powierzchni 143,50 m2, celem świadczenia usług objętych niniejszym 
zamówieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać 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 
łącznej wartości minimum 40.000,00 zł rocznie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie 
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach załączonych do oferty.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać: 1. specjalny 
środek transportu przeznaczony do wykonywania zamówienia (tj. samochód przeznaczony do 
przewozu zwłok i szczątków ludzkich zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 
grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków 
ludzkich.) 2. dwa wózki do przewożenia zwłok (tzw. kapsuły), 10 wózków do przewożenia i 
przechowywania zwłok, stół do mycia zwłok, sprzęt do utrzymania czystości, odzież ochronną 



oraz niezbędne wyposażenie w środki myjące i dezynfekujące, worki do gromadzenia odpadów 
medycznych oraz inny niezbędny sprzęt (zmywalne wózki, krzesła, stół itp.), telefon komórkowy,
agregat chłodniczy do chłodni 6-cio stanowiskowej. Ocena spełniania warunku dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać co najmniej 2 
pracowników koniecznych do realizacji całodobowej usługi odbioru i transportu zwłok. Ocena 
spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 40.000,00 zł. Ocena 
spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 wykaz wykonanych,  a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na  rzecz  których dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem dowodów,  czy  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi,  wyposażenia  zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami; 

 wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości  lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia. 



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 opłaconą polisę,  a  w przypadku jej  braku,  inny dokument  potwierdzający,  że inny podmiot  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy  wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3



miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  albo  informacji  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy
kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY 
BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty
1. Oświadczenie, że wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
prawnymi w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, to jest zgodnie z: rozporządzeniu 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. z 2012, poz. 420); rozporządzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
(Dz. U.  z  1961, Nr 39, poz.  202);  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r.  w
sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2012, Nr 153, poz. 1783); ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, r. Nr 1182 z późn. zm.);
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia  (Dz.  U.  z  2015,  poz.  305);
rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  27 grudnia  2007 r.  w sprawie  wydawania  pozwoleń i
zaświadczeń  na  przewóz  zwłok  i  szczątków  ludzkich  (Dz.  U.  z  2007,  Nr  249,  poz.  1866);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób, w przypadku
których stwierdzenie zgonu wymaga szczegółowego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te
choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742) 2. Oświadczenie, że Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości
usługi posiada chłodnię rezerwową (wraz z podaniem adresu chłodni) lub w przypadku konieczności
jej zapewnienia u innego podmiotu, zobowiązanie tego podmiotu, że Wykonawca zawrze umowę o
świadczenie  usług  korzystania  z  pomieszczeń  chłodni  z  tym  podmiotem,  najpóźniej  z  dniem
podpisania umowy z Zamawiającym.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenia zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI.A ppkt 1-5 SIWZ 
oświadczeń oraz dokumentów. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Powyższe dotyczy również Wykonawców 
będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności 
gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki 
cywilnej



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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 94 

 2 - Rok produkcji kapsuł - 6 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie
strony. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) waloryzacji cen, po upływie gwarantowanego 
przez Wykonawcę okresu niezmienności cen, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w roku poprzedzającym rok w którym następuje waloryzacja - 
dokonanej na pisemny wniosek Wykonawcy 2) zmiany: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pod warunkiem udowodnienia przez 
Wykonawcę, iż zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2015 godzina 
11:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na 
Skarpie 66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                  

ZATWIERDZIŁ:

                                      Dyrektor Szpitala
                                    Dr med. Zbigniew J. Król


