
Łańcut: Zakup i dostawa trumien
Numer ogłoszenia: 395204 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. , ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie,
tel. 17 225 72 92, faks 17 225 00 08.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzk-lancut.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa trumien.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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 w
całości z drewna dębowego o gr. min. 19 mm, nie okleinowe, 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. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fotografie zawartego w ofercie towaru, z nawą oraz z
opisem zastosowanych materiałów, wyposażenia, lakieru - katalogi. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia
trumien niestandardowych, wykraczających poza asortyment wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia, (gdy
obok niestandardowych wymiarów oraz dodatkowego wyposażenia trumny zajdzie potrzeba dostawy trumien innego
rodzaju niż te, które są wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia). 1. TRUMNA DĘBOWA
ŁAMANA PROFILOWANA - orientacyjna ilość - 60 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 - 20 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 - 10
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 - 10 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 - 30 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 - 10 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 - 4 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
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atłasowe białe - orientacyjna ilość - 4 sztuk.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 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.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.61.00-4, 39.29.60.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

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

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 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.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 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.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 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.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 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.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 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.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

file:///C:/Documents and Settings/właściciel/Ustawienia lokalne/Tempo...

2 z 4 2011-11-24 13:19



CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia w  oparciu o art.  24 ust.  1  pkt  2 ustawy,
wystawiony  nie  wcześniej  niż 6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:

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

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej  niż 3  miesiące przed  upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
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, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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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 7), Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lzk-lancut.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z
o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina
10:00, miejsce: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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