
Łańcut, dnia 2011-06-24 

Nr sprawy: 3/2011  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Zakup i dostawa trumien 

I. Nazwa, adres i inne dane Zamawiającego: 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.  

ul. Traugutta 20 

37-100 ŁAŃCUT 

TEL. (+48 17) 225 72 92, FAX. (+48 17) 225 00 08 

II. Tryb udzielania zamówienia: 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w zależności od potrzeb zamawiającego) 
dostawa do siedziby zamawiającego trumien, według poniżej wymienionego asortymentu 
zamówień i wykonanych według załączonego opisu: 
 
Trumny drewniane, wykonane z drewna dębowego, z pełnym wyposażeniem tzn. wnętrzem 
(wieko i spód trumny) wybitym atłasem, poduszką, okuciami, uchwytami, koronkami i innymi 
ozdobami oraz krzyżem. Wszystkie modele lakierowane wysokojakościowym lakierem w 
kolorach: naturalny, ciemny brąz oraz cieniowane, w połysku lub macie, biały – dziecinne.  

1. TRUMNA DĘBOWA ŁAMANA „PROFILOWANA” - orientacyjna ilość – 30 sztuk 

Wieko i spód profilowany, antaby zbrojne plastikowe w kolorze starego złota lub 
metalizowane, wybicie atłasowe białe. 

Długość standardowa 200 i 190 cm.  

2. TRUMNA DĘBOWA ŁAMANA „PŁASKA” - orientacyjna ilość – 10 sztuk 

Trumna charakteryzuje się głębokim spodem 32 cm, płaskim stopniowanym wiekiem, antaby 
zbrojone plastikowe w kolorze stare złoto lub metalizowane, wybicie atłasowe białe. 

Długość standardowa 200 cm. 

3. TRUMNA DĘBOWA ŁAMANA „ZWYKŁA” - orientacyjna ilość – 5 sztuk 

 



Spód z frezem półokrągłym, wieko jednostopniowe z płaska górą, uchwyty, gryf zbrojony 
plastikowy w kolorze stare złoto lub metalizowane, wybicie atłasowe białe. 

Długość standardowa 200 i 190 cm. 

4. TRUMNA DĘBOWA ŁAMANA „DWUSTOPNIOWA” - orientacyjna ilość – 5 sztuk 

Spód z frezem półokrągłym, wieko dwustopniowe z desek profilowanych, uchwyty, gryf 
zbrojony plastikowy w kolorze stare złoto lub metalizowane, wybicie atłasowe białe. 

Długość standardowa 200 i 190 cm. 

5. TRUMNA DĘBOWA „HISZPANKA” - orientacyjna ilość – 15 sztuk 

Spód profilowany ośmiokątny, wieko profilowane ośmiokątne wykończone płaską górą, 
okucie antaba zbrojona plastikowa w kolorze stare złoto lub metalizowane, wybicie atłasowe 
białe. 

Długość standardowa 200 cm. 

6. SARKOFAG DĘBOWY „AMERYKANKA” - orientacyjna ilość – 5 sztuk 

Spód prostokątny zdobiony półokrągłymi frezami, naroża zaś toczonymi słupkami, wieko 
półokrągłe, okucie antaba zbrojona plastikowa w kolorze stare złoto lub metalizowane, 
wybicie atłasowe białe. 

Długość standardowa 200 i 190 cm. 

7. TRUMNA DĘBOWA ŁAMANA „MAX” - orientacyjna ilość – 2 sztuk 

Spód pogłębiany i poszerzany; głębokość 32 cm szer. 65 cm. Wieko dwustopniowe, antaby 
zbrojone plastikowe w kolorze stare złoto lub metalizowane, wybicie atłasowe białe. 

Długość standardowa 200 cm. 

8. TRUMNY DZIECINNE o długości 60, 80, 120, 150 cm w kolorze białym z pełnym 
wyposażeniem, wybicie atłasowe białe - orientacyjna ilość – 2 sztuk        

 
 
Na życzenie Zamawiającego okucie, wybicie lub wymiary mogą ulec zmianie.  

Wspólny Słownik zamówień CPV: 

- trumny    - 39296100-4 

- wyroby pogrzebowe -   39296000-3  

 

 

 



IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie 
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p. zmianami. 

V. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania ofert 
częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VII. Termin wykonania zamówienia:  

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: do końca 2011 roku. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
warunków określonych w ust. VIII pkt 1 ppkt 1 winien spełniać, co najmniej jeden z 
wykonawców albo wszyscy wspólnie. 

3. Warunek określony w ust. VIII pkt 1 ppkt 2 powinien spełniać samodzielnie każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składający ofertę 
wspólnie).  

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. VIII będzie 
dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i 
dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych 
dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 

 



IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzonego wg 
załącznika nr 2, 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa, co najmniej jeden z tych wykonawców, 
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonego wg załącznika nr 3, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. IX pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. IX pkt 2 ppkt 2, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 
wymienione w pkt 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  

X. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w ofercie oprócz 
wymienionych w ust. IX: 

1. formularz oferty (sporządzony wg formularza określonego w załączniku nr 1), 
2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (dotyczy przypadku o którym mowa w ust. XIV pkt 8), Pełnomocnictwo 
musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  

Dokumenty z ust. IX i X przedstawione w formie kserokopii należy poświadczyć za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.  

 

 



XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. Przyjmuje się pisemny sposób porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji. 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem – nr faksu 017 225 00 08. 
3. W przypadku przekazywania dokumentów oraz informacji faksem każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) Litwin Joanna – sprawy formalne - tel. 017 225 34 27 
2) Szylar Wincenty – sprawy techniczne - tel. 017 225 72 92 

XII. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XIII. Termin związania ofertą: 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na 

maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, 
nieścieralnym atramentem. 

5. Wykonawca przedłoży ofertę wypełniając druk formularza oferty, oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz dołączy pozostałe dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i inne dokumenty 
wymagane w SIWZ.  

6. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 
(również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez 
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. 

9. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę. 

10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch 
częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako część zastrzeżona oferty”. 



Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) posiadającej następujące 
oznaczenie: 

1) adres Zamawiającego podany w ust. 1 SIWZ  
2) nazwę zamówienia: „Zakup i dostawa trumien” - nie otwierać przed dniem 

22.07.2011r.” 
3) adres, na który Zamawiający odeśle Wykonawcy ofertę w przypadku stwierdzenia jej 

opóźnienia.  

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
jeżeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. 
Powiadomienie musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”. 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.,               
nr pok. (KASA) do dnia 22.07.2011 r. godz.10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 22.07.2011 r. godz. 10:30. 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Oferty – 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

cena oferty - 100 % 

Kryterium ceny – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe 
oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej.  

     A 

C = -------- x 100  

          X 

gdzie: 

C – liczba punktów oferty 

A – najniższa cena brutto ze złożonych ofert 

X – cena ocenianej oferty brutto 



XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. XVIII pkt 1 ppkt 1), również na stronie internetowej oraz  
na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż 
przed upływem terminu związania ofertą. 

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI wymienionej ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z p. 
zm.). 

XXI. Istotne dla stron postawienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich 
warunkach: 

Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we „wzorze umowy” 
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

 

 

 



XXII. Elementy dokumentacji przetargowej. 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do 4), ilość stron: 15.  
a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
b) Załącznik nr 2 – oświadczenie  
c) Załącznik nr 3 – oświadczenie  
d) Załącznik nr 4 – wzór umowy. 
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zatwierdził 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do SIWZ 

..................................... 

Pieczęć wykonawcy  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

na realizację zamówienia publicznego 
„Zakup i dostawa trumien” 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę wynoszącą 
……………………….zł brutto (słownie: ………………………………………..zł)w tym podatek 
VAT wynoszący …………..% 
Oferta cenowa została wyliczona na podstawie następujących cen jednostkowych w 
poniższej tabelce:  
 
 

Trumny 

Lp. Rodzaj trumien Liczba sztuk 
orientacyjna 

Cena 
jednostkowa 

brutto (zł) 
Iloczyn CxD (zł) 

A B C D E 

1. 
TRUMNA DĘBOWA 

ŁAMANA 
„PROFILOWANA” 

30   

2. TRUMNA DĘBOWA 
ŁAMANA „PŁASKA” 10   

3. TRUMNA DĘBOWA 
ŁAMANA „ZWYKŁA” 5   

4. 
TRUMNA DĘBOWA 

ŁAMANA 
„DWUSTOPNIOWA” 

5   

5. TRUMNA DĘBOWA 
„HISZPANKA” 15   

6. SARKOFAG DĘBOWY 
„AMERYKANKA” 5   

7. TRUMNA DĘBOWA 
ŁAMANA „MAX” 2   

8.  TRUMNY DZIECINNE 2   

RAZEM = SUMA (od E1 do E8)  
 
 
Podana cena zawiera koszty transportu wraz z rozładunkiem trumien do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego – Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 
20, 37-100 Łańcut. 
 
2. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2011 r. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
4. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptujemy je bez zastrzeżeń. 



5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 
upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego 
projekty umów został przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
(1)……........................................................................................ 
(2)……........................................................................................ 
(3)……........................................................................................ 
(4)……........................................................................................ 
 
 
 
……................................, dnia …....................... 2011 r. 
 
 
 
 

……........................................................... 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ  

……………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych dotyczące: 

 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

………………………………      …………………………… 

    miejscowość i data      podpis wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Niniejszym oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….… 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

........................................, dn………………………  

         

         ……………………………… 

    podpis wykonawcy 

 

 

 

 

 

1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie też składają powyższe 
podmioty.



Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA – wzór 
 

zawarta w dniu ....................................... 2011 roku w Łańcucie pomiędzy : 

Łańcuckim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Traugutta 20, 
37-100 Łańcut, NIP 815-17-87-723, KRS: 0000390125, wysokość kapitału zakładowego: 
18 351 000 zł, reprezentowanym przez : 
 
1. Andrzej Antosz  - Prezes 
 
zwanym dalej Zamawiającym  
a 
 
firmą ............................................................................................................ 
działającą na podstawie 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
zwaną dalej Wykonawcą , reprezentowaną przez : 
 
1. ................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie „przetarg 
nieograniczony” art. 39 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę trumien w asortymencie i cenie zgodnej ze 
złożoną ofertą. 

2. Trumny winny odpowiadać normom i warunkom określonym w SIWZ. 
3. Dostawa następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego na 

telefoniczne zamówienie z dwudniowym wyprzedzeniem. 
4. Jednorazowa dostawa obejmować będzie od 4 do 10 sztuk. 
 

§ 2 
 

1. Termin realizacji zamówienia sukcesywnie: od dnia ................................. do dnia 
31.12.2011r. 

2. Dostawca zobowiązuje się do dostawy do Zamawiającego określonych typów trumny 
wraz z ich rozładunkiem, w ciągu 2 dni od zgłoszenia telefonicznego na nr………………..  

3. Dostawa dokonana zostanie na adres: ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut. 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada nr 
NIP……………………………. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT, posiada nr NIP 
………………………………… 

 
 
 



 
§ 4 

 
1. Do dokonywania odbioru dostarczonych trumien Zamawiający ustanawia swojego 

Przedstawiciela w osobie : Pan ………………………….. ………………….. 
2. Do przekazywania dostarczonych trumien Wykonawca ustanawia swojego 

Przedstawiciela w osobie : ........................................................................... 
 

§ 5 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych trumien. 
2. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia 

towaru i złożenia stosownej reklamacji u Wykonawcy, który wymieni wadliwą trumnę w 
ciągu 2 dni. 

3. Zła jakość trumny potwierdzona będzie notatką służbową sporządzoną w obecności 
…………………………………………………. 

 
§ 6 

 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania dostawy objętej umową osobie trzeciej. 
 

§ 7 
 

1. Rozliczenie za wykonanie umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi za 
każdorazowo dostarczone trumny. 

2. Zapłata faktury dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w 
ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wg 

cen jednostkowych przyjętych w ofercie, zgodnie z faktycznie wykonanym zakresem 
dostaw. 

2. Strony uzgadniają, że oferowana cena jednostkowa brutto nie może podlegać zmianom w 
czasie trwania umowy. 

 
§ 9 

 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - karę w 
wysokości 10 % wynagrodzenia, jakie otrzymałby Wykonawca za 
niedostarczoną ilość wyrobów do końca trwania umowy, 

 za nieterminową realizację zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
karę w wysokości 25% wartości zamówionej dostawy, za każde rozpoczęte 24 
godz. po terminie podanym w & 2 pkt.2 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej - za zwłokę w zapłacie 
faktury. 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający i Wykonawca mogą wypowiedzieć zawartą umowę a następnie odstąpić od 

jej realizacji, jeżeli druga strona w sposób podstawowy narusza postanowienia umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 



a) Wykonawca nie podjął realizacji dostaw objętych umową w ciągu 5 dni od daty wezwania 
go przez Zamawiającego do rozpoczęcia dostaw, 

b) Wykonawca nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób 
zaniedbuje zobowiązania umowne, 

c) nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z 
wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia. 

3. Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) nie wypłaca wynagrodzenia za wykonane dostawy w ciągu miesiąca od terminu płatności 

ustalonego w umowie, 
b) odmawia bez uzasadnienia odbioru trumien. 
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienie od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się w 

terminie 5 dni od daty odstąpienie do sporządzenia szczegółowego protokołu dostaw wg 
stanu na dzień odstąpienia. 

 
§ 11 

 
W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących,że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
okolicznościach powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 12 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić tylko za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnej. 

2. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego . 

 
§ 13 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY:



 



 



 



 


