Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Lublinie – ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin zaprasza
do złożenia oferty na świadczenie usług przewozu zwłok na obszarze oraz poza obszarem
działania Prokuratur Rejonowych w Puławach i Rykach:

Część 1 - Przewozy zwłok na obszarze oraz poza obszarem działalności Prokuratury
Rejonowej w Puławach
Część 2 - Przewozy zwłok na obszarze oraz poza obszarem działalności Prokuratury
Rejonowej w Rykach

Zakres zamówienia w każdej z części zamówienia obejmuje w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok oraz przyjazd na miejsce wskazane,
włożenie zwłok do worka,
włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
przewiezienie zwłok na miejsce wskazane przez wydającego zlecenie,
zdjęcie zwłok w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym organom,
zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny,
worek, nosze, środki dezynfekujące, odzież ochronna, rękawice dla osób wykonujących
usługę, itp.)

Okres realizacji – od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 r. do lub do wcześniejszego
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie
przedmiotowych usług.
Czas dojazdu – do 90 minut od momentu od otrzymania zgłoszenia telefonicznego, faksu lub
mejla od upoważnionej osoby (prokurator lub funkcjonariusz policji na zlecenie prokuratora).
Szczegółowy zasięg terytorialny obszarów działania poszczególnych Prokuratur określa
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia
Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz
ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2016r., poz. 2122).
Ofertę należy
złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik
do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części wymienione
powyżej lub na całość zamówienia.
W formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do zaproszenia należy
podać cenę jednostkową netto i brutto uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do
realizacji zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.

Oferty wraz ze skanem lub fotokopią formularza ofertowego podpisanego przez osobę
umocowaną
należy
przesyłać
wyłącznie
drogą
elektroniczną
na
adres
tmalmon@lublin.po.gov.pl w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.
Zamawiający dodatkowo zastrzega możliwość do:
1) nałożenia na Wykonawcę kary za opóźnienie w czasie dojazdu określonym w
niniejszym zapytaniu wynikającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
10 % wartości brutto z danej faktury za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia;
2) zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi w przypadku realizacji braku możliwości
wykonania usługi z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
3) odstąpienie przez Zamawiającego od zlecania Wykonawcy przedmiotowych usług
w przypadku niewykonywania bądź nienależytego ich wykonania.
Realizacja czynności określonych w pkt 1-3 poprzedzona będzie wezwaniem Wykonawcy do
złożenia wyjaśnień w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiającemu przysługuje również prawo do potrącenia należności, o których mowa
w punktach 1 i 2 z wynagrodzeniem Wykonawcy określonym w wystawionej przez niego
fakturze VAT – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty. W sytuacji gdy
wysokość nałożonej na Wykonawcę kary lub koszt zlecenia wykonania usługi innemu
podmiotowi przewyższy wartość w/w faktury, nieuiszczona kwota zostanie potrącona z
należnościami wynikającymi z kolejnych faktur do momentu spłaty należności. W przypadku
braku kolejnych faktur pozostała kwota zostanie uiszczona przez Wykonawcę w terminie 14
dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty.

