Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579)

Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Znak: EZ-ZP-01/2018
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz EZ-ZP-01/2018)
Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Stargardzie
§1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;
§2. Tryb udzielenia zamówienia;
§3. Opis przedmiotu zamówienia;
§4. Termin wykonania zamówienia;
§5. Warunków udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz ust. 5;
§6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia;
§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
§8. Wymagania dotyczące wadium
§9. Termin związania ofertą;
§10. Opis sposobu przygotowania ofert;
§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
§12. Opis sposobu obliczenia ceny;
§13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert;
§14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
§15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
publicznego.

zamówienia

§18. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6;
§19. Wzory załączników do SIWZ

§1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1

adres (siedziba): ul. Stefana Okrzei 6; 73-110 Stargard, tel. (91) 577-12-74; faks (91) 577-21-28; e-mail:
sekretariat@mpgk.stargard.pl; www.mpgk.stargard.pl; NIP 854-001-15-20, REGON 811115758, Kapitał zakładowy
56.825.500 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033245.
§2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579) zwanej dalej ustawą PZP.
2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w treści art. 24 aa Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
§3. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Trumna dębowa (jasny dąb) – szacunkowa ilość szt. 30
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna dębowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 40 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 63
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 40 cm;
c. Wysokość całkowita 75 cm, wysokość podstawy 50 cm, wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 60 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 4 zamykające
wkręty;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy bejcą (jasny dąb) i lakierem metodą natryskową (nie dopuszcza
się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć,
pęcherzy, odprysków i nierówności;
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań.
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
2) Trumna dębowa (ciemny dąb) – szacunkowa ilość szt. 5
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna dębowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 40 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 63
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 40 cm;
c. Wysokość całkowita 75 cm , wysokość podstawy 50 cm, wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 60 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 4 zamykające
wkręty;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne, wieko szczelnie przylegające ;
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i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy bejcą (ciemny dąb) i lakierem metodą natryskową (nie dopuszcza
się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć,
pęcherzy, odprysków i nierówności;
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań.
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
3) Trumna dębowa (średni dąb)– szacunkowa ilość szt. 5
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna dębowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 40 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 63
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 40 cm;
c. Wysokość całkowita 75 cm , wysokość podstawy 50 cm, wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 60 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 4 zamykające
wkręty;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne, wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy bejcą (średni dąb) i lakierem metodą natryskową (nie dopuszcza
się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć,
pęcherzy, odprysków i nierówności;
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań.
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
4) Trumna dębowa (dzielona) – szacunkowa ilość szt. 125
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna dębowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 64 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 64
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 64 cm;
c. Wysokość całkowita 55 cm , wysokość podstawy 30 cm, wysokość wieka 25 cm,
d. Waga trumny – max. 60 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko dzielone na pół otwierane jednostronnie (z prawej strony do lewej) [tzw. styl
amerykański) , po otwarciu pasy wykonane z atłasu przytrzymujące wieko w pozycji otwartej w ok. 90, wybite atłasem w
kolorze ecru, koronki, okucia, uchwyty (4 szt.) w kolorze złotym, poduszka z atłasu wypełniona materiałem chłonnym;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny w kolorze ecru z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
g. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy bejcą (ciemny brąz) i lakierem metodą natryskową (nie dopuszcza
się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć,
pęcherzy, odprysków i nierówności;
h. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań.
i. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
5) Trumna sosnowa (jasna) – szacunkowa ilość szt. 5
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a. Wieko i boki, nóżki (4szt.) wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2,1 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 40cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 63
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 40 cm;
c. Wysokość całkowita 55 cm, wysokość podstawy 30 cm, wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 45 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 4 zamykające
wkręty;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne, wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem z połyskiem metodą natryskową (nie dopuszcza się
jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy ,
odprysków i nierówności)
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
6) Trumna sosnowa (średnio ciemna) – szacunkowa ilość szt. 5
a. Wieko i boki, nóżki (4szt.) wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2,1 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 40cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 63
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 40 cm;
c. Wysokość całkowita 55 cm, wysokość podstawy 30 cm, wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 45 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 4 zamykające
wkręty;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem z połyskiem metodą natryskową (nie dopuszcza się
jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy,
odprysków i nierówności)
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
7) Trumna sosnowa (ciemna) – szacunkowa ilość szt. 5
a. Wieko i boki, nóżki (4szt.) wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2,1 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 40 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 63
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 40 cm;
c. Wysokość całkowita 55 cm, wysokość podstawy 30 cm, wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 45 kg
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e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 4 zamykające
wkręty;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem z połyskiem metodą natryskową (nie dopuszcza się
jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy,
odprysków i nierówności)
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
8) Trumna dębowa ponadwymiarowa – szacunkowa ilość szt. 100
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna dębowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2,15 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 65 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna)
75 cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 65 cm;
c. Wysokość całkowita 55 cm , wysokość podstawy 30 cm, wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 60 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, 6 uchwytów, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 4 wkręty
zamykające;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
i. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
j. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy bejcą i lakierem metodą natryskową (nie dopuszcza się
jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy ,
odprysków i nierówności)
k. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
l. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
9) Trumna olchowa (jasna) – szacunkowa ilość szt. 90
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna olchowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 45 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 70
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 45 cm;
c. Wysokość całkowita 55 cm , wysokość podstawy 30 cm wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 45 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne, wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem z połyskiem metodą natryskową (nie dopuszcza się
jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy,
odprysków i nierówności)
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j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
10) Trumna olchowa (średnio ciemna) – szacunkowa ilość szt. 5
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna olchowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 45 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 70
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 45 cm;
c. Wysokość całkowita 55 cm , wysokość podstawy 30 cm wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 45 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem z połyskiem metodą natryskową (nie dopuszcza się
jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy,
odprysków i nierówności)
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
11) Trumna olchowa (ciemna) – szacunkowa ilość szt. 5
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna olchowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 45 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 70
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 45 cm;
c. Wysokość całkowita 55 cm , wysokość podstawy 30 cm wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 45 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania
do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem z połyskiem metodą natryskową (nie dopuszcza się
jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy ,
odprysków i nierówności)
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
k. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
12) Trumna kremacyjna (sosnowa) – szacunkowa ilość szt. 80
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 2 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 72 cm szerokość w ramionach (zewnętrzna) 63
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 52 cm;
c. Wysokość całkowita 50 cm , wysokość podstawy 30cm, wysokość wieka 20 cm;
d. Wieko nakładane na dół trumny , przykręcane minimum 4 wkrętkami,
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13) Trumna ekshumacyjna (sosnowa) 80 cm – szacunkowa ilość szt. 20
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy II o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 80cm, szerokość (zewnętrzna) 35 cm;
c. Wysokość całkowita 35 cm;
d. Wieko nakładane na dół trumny , przykręcane minimum 2 wkrętkami;
e. Drewno bejcowane w kolorze jasnego brązu;
13) Trumna ekshumacyjna (sosnowa) 100 cm – szacunkowa ilość szt. 10
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy II o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 100 cm, szerokość (zewnętrzna) 35 cm;
c. Wysokość całkowita 35 cm;
d. Wieko nakładane na dół trumny , przykręcane minimum 2 wkrętkami;
e. Drewno bejcowane w kolorze jasnego brązu;
14) Trumna ekshumacyjna (sosnowa) 120 cm – szacunkowa ilość szt.10
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy II o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 120 cm, szerokość (zewnętrzna) 35 cm;
c. Wysokość całkowita 35 cm;
d. Wieko nakładane na dół trumny , przykręcane minimum 2 wkrętkami;
e. Drewno bejcowane w kolorze jasnego brązu;
15) Trumna ekshumacyjna (sosnowa) 150 cm – szacunkowa ilość szt. 10
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.) wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy II o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 150 cm, szerokość (zewnętrzna) 35 cm;
c. Wysokość całkowita 35 cm;
d. Wieko nakładane na dół trumny , przykręcane minimum 2 wkrętkami;
e. Drewno bejcowane w kolorze jasnego brązu;
16) Trumna biała (sosnowa) od 75 do 85 cm – szacunkowa ilość 5 szt.
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.)wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
b. Wymiary: długość (zewnętrzna) od 75 do 85 cm, szerokość w głowie (zewnętrzna) 30 cm, szerokość w ramionach
(zewnętrzna)28 cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 25 cm;
c. Wysokość całkowita 38 cm , wysokość podstawy 20 cm, wysokość wieka 18 cm;
d. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 2 wkręty
zamykające;
e. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
f. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
g. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
h. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy białą farbą metodą natryskową (nie dopuszcza się jakichkolwiek
uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i
nierówności)
i. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
j. w komplecie krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany z plastiku lub metalu odpowiadający kolorystyce okuć trumny
(luzem)
17) Trumna biała (sosnowa) 150 cm – szacunkowa ilość 5 szt.
a. Wieko i boki, nóżki (4 szt.)wykonane z drewna sosnowego, sezonowanego, suchego, klasy I o grubości min. 22 mm
poddanego pełnej obróbce stolarskiej, o tradycyjnym kształcie;
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b. Wymiary: długość (zewnętrzna) 1,5 m, szerokość w głowie (zewnętrzna) 45 cm, szerokość w ramionach (zewnętrzna) 55
cm, szerokość w nogach (zewnętrzna) 45 cm,
c. Wysokość całkowita 55 cm , wysokość podstawy 30 cm, wysokość wieka 25 cm;
d. Waga trumny – max. 45 kg
e. Trumna musi posiadać: skrzynie i wieko wybite materiałem atłas podobnym, koronki, okucia, uchwyty, wizerunek
metalizowany w kolorze złotym, poduszka z materiału atłas podobnego wypełniona materiałem chłonnym, 4 wkręty
zamykające;
f. koronki na brzegu skrzyni trumny z możliwością ich wywinięcia na zewnątrz lub schowania do środka;
g. dno nieprzepuszczalne z warstwą materiału chłonnego wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą
przed ich wypadaniem;
h. ścianki boczne nieprzepuszczalne , wieko szczelnie przylegające ;
i. powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy białą farbą metodą natryskową (nie dopuszcza się jakichkolwiek
uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej tj. śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i
nierówności)
j. łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin i
szpachlowań
18) Krzyż dębowy - szacunkowa ilość szt. – 380
a. Krzyż wykonany z drewna dębowego, suszonego klasy co najmniej II o grubości min. 22 mm, malowane min. 2 razy bez
wad powłoki;
b. Elementy muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, szpachlowań;
c. Wymiary: ramie dłuższe – 180 cm, ramie krótsze – 55 cm, szerokość ramion – 7 cm;
d. Kolor krzyży – taki sam jak dostarczanych trumien (w zależności od potrzeb Zamawiającego)
19) Postument dla Świadków Jehowy dębowy - szacunkowa ilość szt. – 5
a. Postument wykonany z drewna dębowego, suszonego klasy co najmniej II o grubości min. 22 mm, malowane min. 2 razy
bez wad powłoki;
b. Elementy muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, szpachlowań;
c. Wymiary: długość 180 cm, podstawa 12 x 6 cm – zwężający się równomiernie na długości do wymiaru końcowego przekroju
poprzecznego 6x3 cm
d. Kolor– taki sam jak dostarczanych trumien (w zależności od potrzeb Zamawiającego)
20) Drewniana obudowa na grób – szacunkowa ilość szt. 55
a. Obudowa wykonana z drewna liściastego, suszonego, klasy co najmniej II o grubości min. 22 mm, malowane min. 2 razy
bez wad powłoki ;
b. Elementy muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, szpachlowań;
c. Wymiary: Długość (przy podstawie) – 185 cm, szerokość – 65 cm, wysokość – 25 cm, długość (u góry) – 170 cm, szerokość
(u góry) – 57 cm.
2. Wynagrodzenie końcowe może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego nie więcej niż o 30% w każdej
z kategorii zamawianych towarów. W przypadku mniejszej ilości dostaw niż nieokreślone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca
nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu mniejszego wynagrodzenia. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, Wykonawca
może także dokonywać przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami zamawianych towarów, nie więcej
jednak niż o 30% w stosunku do ilości podanych w każdej z kategorii opisanych powyżej.
3. Wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją dostawy oraz załadunkiem i rozładunkiem ponosi Wykonawca. Miejsce
dostawy przedmiotu umowy - Zakład Pogrzebowy MPGK Sp. z o.o., ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard.
4. Wymagania dodatkowe
1) Do każdej oferty należy złożyć zdjęcie/katalog oferowanych trumien/krzyży/obudów, których autentyczność zostanie
potwierdzona przez Wykonawcę;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w
danej kategorii towarów jak również pomiędzy poszczególnymi kategoriami towarów w zależności od faktycznych potrzeb
Zamawiającego. Zmiana ilościowa nie może wpłynąć na zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego
Wykonawcy za realizację niniejszej umowy, określonego w formularzu ofertowym;
3) Termin dostaw: zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego (nawet 1 szt. trumny) maksymalnie do 24 godziny
od momentu złożenia zamówienia telefonicznego, potwierdzonego e-mailem/faksem.
4) Koszty dostaw ponosi Wykonawca.
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5) Stwierdzone wady w trakcie odbioru w dostarczonym przedmiocie umowy należy zrealizować bez stwierdzonych wad
przy najbliższej dostawie towarów zgodnie z przedmiotem umowy.
6) Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. W okresie gwarancji Wykonawca będzie
usuwał wady przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od dnia ich zgłoszenia.
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 39296100-4, 39296000-3
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby umowa o udzielenie zamówienia została zawarta w siedzibie Zamawiającego tj. w Stargardzie
przy ul. Okrzei 6.
§4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące liczone od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2019 roku
§5. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz ust. 5.
1. W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ oraz
w ustawie PZP.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1 nie podlegają wykluczeniu;
2.2 spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:
2.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta ich zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.1 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
§6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
1. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1b ustawy PZP
w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ).
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP
w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ).
§7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Sposób porozumiewania się:
1.1. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający komunikuje się z Wykonawcą zachowując formę
pisemną, oraz środki komunikacji elektronicznej.
1.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Specjalista ds.
technicznych,
zamówień
publicznych
i
zaopatrzenia
–
Monika
Marcinkiewicz,
adres
e-mail:
monika.marcinkiewicz@mpgk.stargard.pl
2. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:
2.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
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terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
zamieszcza na tej stronie.
2.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
2.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 2.1.
2.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej,
chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
§8. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wadium jest wymagane i wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.01.2018 r. do godz.10.00.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 16 1240 3901 1111 0000
4216 5073. Dokument przelewu należy opisać: „Wadium w postępowaniu nr EZ-ZP-01/2018”.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
§9. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
§10. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z
postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
1.3. Wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
1.4. – Wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)
1.5. Potwierdzenie wniesienia wadium.
1.6. Wzory oferowanego przedmiotu zamówienia (zdjęcia, katalogi itp.)
2. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub
osobę przez niego upoważnioną.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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5. Ofertę przetargową wraz z załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami umieścić należy w kopercie
wewnętrznej, którą należy umieścić w kopercie zewnętrznej. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna powinny być
oznaczone np.: EZ-ZP-01/2018 „Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie”
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
8.1. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 zł, ważnej przynajmniej w okresie związania ofertą.
8.2. Na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca przedstawi:
8.2.1. Wykaz min. jednej wykonanej dostawy podobnej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, których przedmiotem były dostawy trumien i utensylii pogrzebowych podobnych do przedmiotu
zamówienia o łącznej wartości co najmniej 200 000 zł brutto, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw lub są wykonywane należycie, wraz z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
9. Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
§11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego – Stargard, ul. S. Okrzei 6, w terminie do 10.01.2018 r. do godz.
10.00.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: MPGK Sp. z o.o., Stargard, ul. S. Okrzei 6 z dopiskiem:
„Dostawa trumien, urn i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Stargardzie” – zamówienie publiczne nr EZ-ZP-01/2017” – przetarg nieograniczony – nie otwierać przed 10.01.2018
r. godz. 10:20”.
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.01.2018 r. w sali nr 2 (parter) o godz. 10:20.
4. Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o
tym stanowi § 10 ust. 2, dodatkowo oznaczonym słowem: ,,ZMIANA”. Oferty zmienione, tzn. te oferty w stosunku do których
wniesiono oferty dodatkowe oznaczone napisem “ZMIANA”, rozpatrywane będą łącznie z niezmienionym zapisami oferty
pierwotnej.
9. Wykonawca może przed terminem składania ofert zamienić złożoną uprzednio ofertę. Zamienioną ofertę należy złożyć w
opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 2, dodatkowo oznaczonym słowem ,,ZAMIANA”. Oferty zamienione, tzn. te oferty w
stosunku do których wniesiono oferty dodatkowe oznaczone napisem “ZAMIANA”, zwrócone będą wykonawcom bez
otwierania koperty wewnętrznej.
10. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w
opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 2, dodatkowo oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE”.
11. Oferty oznaczone „ZMIANA”, „ZAMIANA”, „WYCOFANIE” otwarte zostaną w pierwszej kolejności.
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§12. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Opis sposobu obliczenia ceny:
Zamawiający wymaga, aby cena podana w formularzu zawierała wszystkie koszty związane z produkcją, transportem,
ubezpieczeniem i dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego
2. Wykonawca oblicza cenę oferty przedstawiając w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do siwz) wartość netto za
przedmiot zamówienia, na zasadach określonych w siwz. Tak wyliczoną cenę wraz z podatkiem VAT, zamieszcza się w
formularzu ofertowym. Oceniając oferty zamawiający pod uwagę brał będzie cenę brutto.
§13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:
2.1. Cena
 Znaczenie procentowe kryterium „Cena”: 60%.
 Porównywaną ceną będzie cena brutto.
2.2. Termin płatności faktury
 Znaczenie procentowe kryterium „termin płatności faktury”: 10%.
 Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności faktury wynosi 26 dni, za wydłużenie tego okresu zostaną
przyznane punkty.
2.3 Termin usunięcia wad
- Znaczenie procentowe kryterium ”Termin usunięcia wad”: 30 %
- Ostateczny termin dostawy po usunięciu wad Zamawiający wyznaczył na 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia
wykonawcy wady, za zadeklarowanie szybszej realizacji dostawy zostaną przyznane punkty.
3. Zasady oceny oferty wg kryterium Cena: w przypadku kryterium Cena, badana oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z
działania:
Cmin
Pb = ---------- x 60% x 100 pkt
Cb

gdzie:
Pb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cb – cena badanej oferty

4. Zasady oceny oferty wg kryterium Termin płatności, wskaźnik „K”
Zadeklarowany termin płatności faktury
- do 26 dni – 0 pkt.
- do 28 dni – 5 pkt.
- do 30 dni i więcej – 10 pkt.
5. Zasady oceny oferty wg kryterium Termin usunięcia wad, wskaźnik „W”
Zadeklarowany termin dostawy po usunięciu wad (w dniach kalendarzowych):
- termin usunięcia wad do 5 dni od dnia zgłoszenia – 0 pkt.
- termin usunięcia wad do 4 dni od dnia zgłoszenia – 10 pkt
- termin usunięcia wad do 3 dni od dnia zgłoszenia – 20 pkt.
- termin usunięcia wad do 2 dni od dnia zgłoszenia – 25 pkt.
- termin usunięcia wad do 25 godzin od zgłoszenia – 30 pkt.
6. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy
punktów trzech kryteriów.
Ob = Pb + K +W
gdzie:
Ob – łączna ilość punktów otrzymanych w obu kryteriach przez badaną ofertę,
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Pb – ilość punktów w kryterium cena,
K– ilość punktów w kryterium okres napraw gwarancyjnych
W – ilość punktów w kryterium termin dostawy
§14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli
jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
1.4. unieważnieniu postępowania.
2. Zamawiający w informacji podaje uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy
PZP.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
§15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
§16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.3. odrzucenia oferty odwołującego;
2.4. opisu przedmiotu zamówienia;
2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej
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informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
§18. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości
zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu zakresu dostawy.
§19. Wzory załączników do SIWZ.

Stargard, …………………………………..

…………………………………………………………..
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr EZ-ZP-01/2018

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy.....................................................................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................................................................
NIP:...................................................................................................REGON.............................................................................
TEL……………………………………………….………..………… FAX………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………...…………...
Rachunek bankowy ………………………………………………………………………………………………………………………..
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, przedstawiamy ofertę na wykonanie w/w
zamówienia publicznego zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ceny
jednostkowe zawarte są w załączonym formularzu ofertowym:
1. Łączna wartość oferty netto .................. zł słownie: ………………..……………………
2. Podatek VAT: .…………………….....zł słownie: ……………………………………………………………………………………
3. Łączna wartość oferty brutto ................. zł słownie: ………………..……………………………
4. Oferujemy termin płatności ………….......................... dni (uzupełnić zgodnie z § 13 SIWZ pkt. 4).
5. Oferujemy termin dostawy po usunięciu wad …………………………………. dni kalendarzowych/godzin* od
zgłoszenia zapotrzebowania (uzupełnić zgodnie z § 13 SIWZ pkt. 5).
* - niepotrzebne skreślić
…............................................................................................................................................
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się za związanych niniejszą
ofertą na warunkach określonych w SIWZ.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany.
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Warunki płatności: …… dni od dostarczenia faktury zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo
- odbiorczy przedmiotu zamówienia bez stwierdzonych wad.
9. Oferta składa się z …………….. stron kolejno ponumerowanych.
10. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy * podatnikiem podatku VAT.
* - niepotrzebne skreślić
11. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą, w siedzibie Zamawiającego:
1. ………………………………………………….…………

……………………………..……………………………….
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(pełniona funkcja)

(imię i nazwisko)

12. Osoba do kontaktu…………………………………………………tel………………………e-mail:………………………………

Miejscowość: .....................................Data: .......................... 2018 r.
………………..…………………..……………
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Załącznik do Formularza ofertowego – wyszczególnienie ceny ofertowej
l.p.

Rodzaj asortymentu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Trumna dębowa (jasny dąb)
Trumna dębowa (ciemny dąb)
Trumna dębowa (średni dąb)
Trumna dębowa (dzielona)
Trumna sosnowa (jasna)
Trumna sosnowa (średnio ciemna)
Trumna sosnowa (ciemna)
Trumna dębowa ponadwymiarowa
Trumna olchowa (jasna)
Trumna olchowa (średnio ciemna)
Trumna olchowa (ciemna)
Trumna kremacyjna (sosnowa)
Trumna ekshumacyjna (sosnowa) 80 cm
Trumna ekshumacyjna (sosnowa) 100 cm
Trumna ekshumacyjna (sosnowa) 120 cm
Trumna ekshumacyjna (sosnowa) 150 cm
Trumna biała (sosnowa) od 75 do 85 cm
Trumna biała (sosnowa) 150 cm
Krzyż dębowy
Postument dla Świadków Jehowy dębowy
Drewniana obudowa na grób
RAZEM:

Cena netto za szt. Ilość Wartość netto Wartość brutto
30
5
5
125
5
5
5
100
90
10
10
80
20
10
10
10
5
5
380
5
55

Razem w część - ………………………………………… netto (słownie:……………………………………………….)
Miejscowość: .....................................Data: .......................... 2018 r.
………………..…………………..……………
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr EZ-ZP-01/2018

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................
NIP:............................................................................REGON..................................................
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:
...............................................................................................................................................

Oświadczam niniejszym, że:
1) zgodnie z art. 22 ust.1b, ustawy Prawo Zamówień Publicznych możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia
publicznego ponieważ spełniamy warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) zgodnie z art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………..
Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr EZ-ZP-01/2017
WYKAZ DOSTAW
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz min. jednej wykonanej dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
których przedmiotem były dostawy trumien i utensylii pogrzebowych podobnych do przedmiotu zamówienia o łącznej
wartości co najmniej 200 000 zł brutto, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw lub są wykonywane należycie, wraz z załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków .
Nazwa i adres inwestora

Opis zamówienia, zakres, wartość

Data wykonania

Dołączam/my dokumenty (referencje) potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy wykonane zostały należycie.

…………………………..
(data)

…………………………………………
(podpis
przedstawiciela)

i

pieczęć

upoważnionego
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ
Zamówienie Publiczne Nr EZ-ZP-01/2017
Umowa Nr EZ-ZP-

/2018 (Wzór)

Zawarta w dniu .............. 2018 r. w Stargardzie pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Okrzei 6, tel. (91) 5771274;
faks (91) 5772128; e-mail: sekretariat@mpgk.stargard.pl; www.mpgk.stargard.pl, NIP 854-001–15–20, REGON 811115758,
Kapitał zakładowy 56.825.500 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr
0000033245, zwanym dalej w części umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………….
a
......................................................................z siedzibą w…………………………… przy ul. ............................,tel.
……………., faks. ………………., e-mail …………….., NIP ………., REGON …………., kapitał zakładowy………
wpisanym do ..........................................pod nr .....................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:
.....................................................................................................
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej
treści:
§ 1.
1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer: EZ-ZP-01/2018
2. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy trumien i akcesoriów pogrzebowych, na podstawie otrzymywanych
zamówień każdorazowo uzgodnionych telefonicznie z Wykonawcą, a następnie potwierdzonych e-mailem/faksem, zgodnie
z potrzebami Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załącznik do niniejszej
umowy.
§ 2.
1. Termin realizacji przedmiotu umowy od 01.02.2018 roku do 31.01.2019 roku.
2. Wymagany maksymalny termin dostarczenia: 24 godziny od momentu złożenia zamówienia telefonicznie, potwierdzonego
e-mailem/faksem do Zakładu Pogrzebowego MPGK Sp. z o.o., ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard.
3. Odbiór ilościowy i jakościowy każdej dostarczonej części towaru nastąpi na podstawie druku wydania WZ lub protokole
zdawczo - odbiorczym, podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami w
danej kategorii towarów jak również pomiędzy poszczególnymi kategoriami towarów w zależności od faktycznych potrzeb
Zamawiającego. Zmiana ilościowa nie może wpłynąć na zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego
Wykonawcy za realizację niniejszej umowy, określonego w formularzu ofertowym,
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad w dostarczonym przedmiocie umowy za termin dostarczenia uznaje się
dzień ponownej dostawy zamówionego przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad.
6. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował ........................................... tel.
............................... email:…………………………………………………………………….
7. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów w osobie ..................................... tel.
................
email:………………………………………………………………
8. Wykonawca przyjmuje pełna odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez
pracowników Wykonawcy.
§ 3.
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1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn jednostkowych cen zamawianych
trumien i akcesoriów pogrzebowych określonych w ofercie Wykonawcy i faktycznie dostarczonej i odebranej przez
Zamawiającego ich ilości.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w
wysokości....................................zł (słownie……………………………..……….) + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Razem brutto………….zł (słownie:……………………………………………………………………………).
4. Wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone jako iloczyn faktycznie sprzedanej ilości trumien i akcesoriów pogrzebowych
oraz cen jednostkowych z oferty Wykonawcy. Okresem rozliczeniowy jest miesiąc kalendarzowy.
5. Wynagrodzenie końcowe może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego nie więcej niż o 30% w każdej
z kategorii zamawianych towarów. W przypadku mniejszej ilości dostaw nieokreślone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca nie
będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu mniejszego wynagrodzenia.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy - wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie Wykonawcy, po dokonaniu odbioru
ilościowego i jakościowego dostarczonych trumien i akcesoriów pogrzebowych, nastąpi w okresach miesięcznych tj. po
zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktycznie sprzedanej ilości trumien i akcesoriów pogrzebowych,
potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
7. Warunki płatności: faktura płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą
wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony na dokumencie WZ lub protokole zdawczo - odbiorczym
przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad przez osobę upoważnioną.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT; posiada NIP ......................................
9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez
pracowników Wykonawcy.
3. W przypadku niewykonania, zwłoki w dostawach trumien i akcesoriów pogrzebowych lub nienależytego wykonania umowy
Zamawiający rozwiąże umowę dostaw w trybie natychmiastowym z Wykonawcą.
§ 5.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji. Termin gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy od daty dostawy towaru.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady i dostarczyć naprawiony towar w terminie do
……………dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy. Wykonawca odbierze wadliwy towar na swój koszt i
niebezpieczeństwo. Koszty dostarczenia wadliwego towaru do Wykonawcy i z powrotem do Zamawiającego ponosi
Wykonawca.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi realizowane będą na zasadach Kodeksu Cywilnego.
4. Dokument odbioru każdej części towaru stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.
5. Upływ okresu gwarancji nie powoduje utraty uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego, o ile przed upływem terminu
gwarancji zawiadomił Zamawiającego o wadzie.
§ 6.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci dla Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §3 ust. 3 w przypadku, odstąpienia od umowy w całości lub niewykonanej części z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca zapłaci dla Zamawiającego karę umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za przedmiot umowy z
którego dostawą Wykonawca opóźnił się, w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień
opóźnienia. Przez opóźnienie strony rozumieją niedotrzymanie terminu z powodu okoliczności także niezawinionych przez
Wykonawcę
3. Wykonawca zapłaci dla Zamawiającego karę umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za przedmiot umowy, w
którym ujawniono wady, w przypadku opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi, liczoną za każdy dzień
opóźnienia. Przez opóźnienie strony rozumieją niedotrzymanie terminu z powodu okoliczności także niezawinionych przez
Wykonawcę
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionych przez niego faktur.
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5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez
Zamawiającego część umowy.
7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie
wyższa niż kara umowna.
8. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
9. Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu.
10. Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.
§ 7.
1. Zamawiający może odstąpić od całości lub niewykonanej części umowy w przypadku co najmniej dwukrotnego:
1) wystąpienia sytuacji odmowy przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy z uwagi na ujawnienie w nim wad lub
2) wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 w terminie 90 dni od ujawnienia drugiego przypadku,
o którym mowa w ust. 1.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
2. Przeniesienie praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
§ 10.
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o
wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku
niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

…………………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………
WYKONAWCA
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