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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR PO VII 230.65.2020

Szczegółowy zakres czynności
1. W zakres czynności Wykonawcy wchodzi przewóz zwłok z miejsca zdarzenia lub innego
miejsca wskazanego przez prokuratora w granicach działania Prokuratury Rejonowej
w Kamiennej Górze do prosektorium oraz przechowywanie zwłok do czasu wydania przez
prokuratora zezwolenia na pochówek.
2.

W zakres usługi sekcyjnej wchodzi: przygotowanie zwłok do sekcji tj. ułożenie zwłok na stole,
rozebranie, a po wykonaniu sekcji zaszycie zwłok, umieszczenie zwłok w chłodni
i posprzątanie pomieszczenia po sekcji.

3.

Wykonawca winien mieć zapewniony całodobowy dostęp do prosektorium, w którym znajduje
się sala sekcyjna spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 listopada 2017 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2017 r., poz.
2285) we wszystkie dni tygodnia oraz zapewnić taki dostęp prokuratorowi, funkcjonariuszom
policji oraz innym osobom uczestniczącym w czynnościach, na co należy dołączyć
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy z prosektorium lub inny dokument
oświadczający

dysponowanie

pomieszczeniami

prosektorium.

Nadto

Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na każde żądanie w okresie trwania umowy
aktualną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogów
pozwalających na prowadzenie działalności w wyżej wymienionym prosektorium zgodnie
z przedmiotem zamówienia.
4.

Prosektorium powinno znajdywać się na terenie objętym zasięgiem działania Prokuratury
Rejonowej w Kamiennej Górze oraz zapewniać możliwość przeprowadzania sekcji zwłok przy
udziale min. 4 osób, tj. prokuratora, lekarza patomorfologa, funkcjonariusza policji i technika
kryminalistyki. Zamawiający dopuszcza możliwość znajdowania się prosektorium poza
terenem

objętym zasięgiem działania Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze,
1

jednak musi się ono znajdować na terenie działania Prokuratury Okręgowej w Jeleniej
Górze (dawne województwo jeleniogórskie) w odległości od Kamiennej Góry
umożliwiającej dojazd autem na miejsce maksymalnie w ciągu 50 minut.
5.

Maksymalny czas realizacji usługi, to jest okresu od powiadomienia podmiotu do czasu
przybycia karawanu na miejsce zdarzenia powinien wynosić maksymalnie 50 minut.
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