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znak sprawy: CK 341 –2/10                                                                   Częstochowa, dn. 02-07-2010 r.  
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia o szacunkowej wartości poniżej progów określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych. 
„Dostaw ę fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karaw an pogrzebowy”, zwanej dalej 
SIWZ. 
 

KOD CPV 34.11.40.00-9 
 
1. Informacje o Zamawiaj ącym. 
Zamawiającym jest: 
Cmentarz Komunalny w Cz ęstochowie ul. Radomska 117 , godziny urzędowania w dni robocze  
w godz. 8.00 do 16.00,  w soboty godz. od 8.00 do 13.00, tel. (34) 3666873, faks (34) 3666881,  
e-mail: ck@ck-czestochowa.pl, strona internetowa: www.ck-czestochowa.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
2.1. Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych 

tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. 
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości 

poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego typ u 

karawan pogrzebowy  dla Zamawiającego w zakresie określonym szczegółowo w załączniku nr 1 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.4.Pozostałe ustalenia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
4.1. Termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2010 r. 
 
5. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia tych 

warunków. 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 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. 
5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów  
       załączonych do oferty wg metody spełnia/nie spełnia warunków. 
5.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców niespełniających wymagań    
       określonych przepisami art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
5.4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu po wyborze najkorzystniejszej   
       oferty. 
5.5. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
5.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89    
       ust.1 Pzp.                                                                                                        
5.7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając   
       uzasadnienie faktyczne i prawne, po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
                                                                                                                              
6.   Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu    
       potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu. 
6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 2,   
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b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne art. 22 ust. 
1 i o niepodleganiu wykluczenia art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych- załącznik nr 3,                                                                                                                             

c) wykaz wykonanych dostaw fabrycznie nowych samochodów specjalnych typu karawan 
pogrzebowy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz 
daty i miejsca wykonania z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 

d) parafowany przez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5, 
e) aktualnego odpisu 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 , 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

f) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości 
wykonanie decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

g) potwierdzenie wniesienia wadium. 

6.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
6.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie –   
       Prawo zamówień publicznych-prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
6.4  Wymagane dokumenty których mowa w punkcie 6 SIWZ Wykonawca przedstawi: formularz   
       ofertowy (a), oświadczenia (b), wykaz (c) w oryginale, natomiast dokumenty – ewidencje, KRS    
       (e), ZUS, Urząd Skarbowy (f) w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  
       przez Wykonawcę  

6.5. Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w punkcie 
   6.1 SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu  
   z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą  
   z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych . 

 
7.   Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz    
      przekazania o świadcze ń lub dokumentów a tak że wskazanie osób uprawnionych do    
      porozumiewania si ę z  Wykonawcami 
7.1. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za    
      pośrednictwem faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za   
       pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed   
       upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
7.2. Adres Zamawiającego oraz numery telefonów, faksu oraz e-maila zostały podane  

  w punkcie 1 niniejszej  specyfikacji. 
7.3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
       wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 
7.4.  Wyjaśnienie treści SIWZ: 
   a)  Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków    
        zamówienia, 
   b)  Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie    
       do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego   
        terminu składania ofert, 
   c) treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy      
        pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 
7.5.  Modyfikacja treści SIWZ: 
   a)  w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert   
        zmodyfikować treść SIWZ.  
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    b) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia będą dostępne na stronie   
        internetowej z możliwością pobrania przez wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ, 
    c) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również   
        pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ  i będą  wiążące  
        przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych  
        terminów będą podlegały nowemu terminowi, 
  d)  jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

  w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując jednocześnie wszystkich   
      Wykonawców, którzy pobrali SIWZ.  
7.6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,  
      z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 
      zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
7.7. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty  

 ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym    
       Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od   
       dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 
7.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu   
      zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień    
       dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
7.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnienia lub jeżeli dokonana ocena   
       wyjaśnienia potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  
        zamówienia. 
7.10. Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby: 

� Edyta Lisek, telefon kontaktowy: 34 3666873 lub 34 3666879 
� Stanisław Nocuń, telefon kontaktowy 34 3666873 lub 34 3666879 

 
8. Wymagania dotycz ące wadium. 
8.1  Zamawiający wymaga złożenia wadium w formie pieniężnej w wysokości 4500 PLN  

 ( Cztery tysiące pięćset złotych) w terminie do 20 lipca 2010 roku do godziny 10,00.                                                                                                                                                                                                                  
       w kasie zakładu lub na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Częstochowa 
       nr: 49 1050 1142 1000 0022 7333 7788.                                                                                                                             
8.2. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium Wykonawcy zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 
8.3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie   
       wykluczony z postępowania. 
 
9. Termin zwi ązania z ofert ą. 
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

  z upływem terminu składania ofert. 
9.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,   
      Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody, na przedłużenie tego terminu     
       o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.                                                                                                                           
9.3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie zawiadamiając o tym  
       Zamawiającego. 
 
10. Opis sposobu przygotowania ofert.  
10.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na maszynie do pisania,   
        komputerze lub inną techniką gwarantującą jej czytelność i trwałość pod rygorem nieważności. 
10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.                                  
10.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania   
         Wykonawcy. 
10.6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
10.7. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
        udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich 
        rozpięcie. 
10.8. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub 
         upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. 
10.9.  Wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować. 
10.10.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nie 

     naruszonym opakowaniu / kopercie / na  której należy zamieścić następującą  informację:    
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     „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalne go typu karawan pogrzebowy”  
10.11. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. 
 
11.   Miejsce i termin składania ofert. 
11.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Cmentarz Komunalny w Częstochowie  

   ul. Radomska 117 pokój nr 1 /sekretariat/w terminie do 20 lipca 2010 r. do godz. 10.00 
11.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana,   
        jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
11.3.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na    
       adres Zamawiającego w sposób opisany w punkcie 10 niniejszej specyfikacji i dodatkowo    
        opatrzone napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą    
        otwierane w pierwszej kolejności. 
11.4.Oferty będą otwierane w siedzibie Zamawiającego - Cmentarz Komunalny w Częstochowie  

   ul. Radomska 117 pokój nr 7 w dniu 20 lipca 2010 r. o godz. 10.30 
11.5. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp. 
                                                                                                                               
12. Opis sposobu obliczania ceny. 
12.1.Wykonawca podaje obliczoną cenę dostawy fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu    
        karawan pogrzebowy wypełniając załącznik nr 2 do SWIZ druk „Formularz ofertowy” . 
12.2. Cena zawiera wszystkie składniki związane z realizacją umowy z zastrzeżeniem pkt.12.4. 
12.3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, należne podatki i opłaty jakie poniesie    
         Wykonawca przy realizacji  zamówienia. 
12.4.Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej   
        oferty. 
12.5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz  

   z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu  oceny ofert. 
 
13.1. Kryterium wyboru oferty  
 
 
Nr. 

 
Kryterium 
 

 
        Waga 

 
1.  

 
Cena (koszt) 

 
             90  %. 

 
2. 

 
Wyposażenie pojazdu wg Zał. Nr 1 SIWZ pkt 6. 

 
             10 % 

 
13.2  Kryterium oceny 
         Cena ( 90 % ) + Wyposażenie pojazdu ( 10 % ) = 100 punktów 
                                                        Cena oferowana minimalna netto 
13.2.  Kryterium: Cena =  ---------------------------------------------------   x    90 % 
                                                          Cena badanej oferty                                                                                                                      
 
 13.3  Kryterium: wyposażenie pojazdu spełnienie 15 wymagań w rubryce nr 6 – wyposażenie   
          pojazdu oferta otrzyma 10 punktów przy spełnieniu mniejszej ilości wymagań oferta otrzyma  
           proporcjonalnie mniej punktów/ Załącznik nr 1 do SIWZ                                                                           
 
13.4. Oferta najniższa otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
          Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako    
          wartość punktowa oferty wg kryterium cena + wyposażenie pojazdu. 
13.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone   
          dwie oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do    
         złożenia ofert dodatkowych. 
13.6. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór  
         stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji  

    o wynikach postępowania, termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś  
     z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie       

          poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 
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14. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty  

 w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz nego. 
14.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży, najkorzystniejszą ofertę z punktu   
          widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
14.2  Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców,  
          podając informacje określone w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 
14.3.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94   
          ust.1 lub 2 ustawy Pzp. 
14.4.  W przypadku, gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano przedstawił w niej nieprawdziwe dane,  
          będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności  
          Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę w oparciu  

     o przyjęte kryteria, chyba że zachodzi jedna z przesłanek do unieważnienia postępowania. 
 
15.   Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 
15.1. Zamawiający nie wymaga.   
        
16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy     
       w sprawie zamówienia publicznego, ogólne war unki umowy albo wzór umowy, je żeli    
       Zamawiaj ący wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umow ę w sprawie zamówienia  
        publicznego na takich warunkach. 
16.1.Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi zgodnie z zapisami wzoru umowy, która   
       stanowi załącznik Nr 5  SIWZ. 
 
  17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku    
        post ępowania o udzielenie zamówienia. 
 17.1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony  
        prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.179 - 198 .  
        Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 PZP. 
                                                                                                                                
 18.  Post ępowanie dotycz ące jawno ści protokołu post ępowania o udziale zamówienia. 
 18.1.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  
         wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
18.2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę  
         przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli  
         Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł sobie, że nie mogą być    
         udostępnione. 
18.3. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym   
         uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu  
         przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez   
         złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów.   
         Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie  
         z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec  
         informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 
 
19.   Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówieni a.  
        Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
        Załącznik Nr 2 – Wzór formularza ofertowego 
        Załącznik Nr 3 – Oświadczenia: 
                             -  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
                             -  o nie podleganiu wykluczeniu. 
        Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat. 
        Załącznik Nr 5 – Wzór umowy 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ CK 341-2/10 

………………………………… 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
 

 
 
                                Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.  
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego ty pu karawan pogrzebowy” 
 
 

 
Lp. 
 
 
 

 
            Wymagania techniczne jakim powinien  
O odpowiadać fabrycznie nowy samochód specjalny     
                   typu karawan pogrzebowy 

 
Wymagania techniczne 
pojazdu oferowane przez      
        Wykonawcę     

 
               Uwagi  
 
 
                

 1 2 3 4 
 
1. 

 
Dopuszczalna masa całkowita do 3,5T 

  

 
Samochód zabudowa i wyposażenie 
fabrycznie nowe wyprodukowane w 2010 
roku: 
1. Marka pojazdu 

 

2. Typ., model  

3. Rodzaj pojazdu  

Kolor nadwozia: czarna perła , zderzak 
w kolorze nadwozia 

 

4. Liczba miejsc w kabinie wraz z kierowcą  
6 osób 

 

5. Wysokość do 2500 mm   

6. Ogumienie letnie na felgach stalowych  

7. Automatyczna skrzynia biegów  
8. Gwarancja: 

- silnik i podzespoły bez limitu km    
     minimum 24 miesiące 

 

- powłoka lakiernicza minimum 36   
      miesiący 

 

-    perforacja nadwozia minimum 120  
       miesięcy 

 

 
2 

  11.  Napęd przedni  

 

 
Silnik 

     1.  Moc do 140 KM 

 

     2.  Paliwo - olej napędowy  

     3.  Pojemność do 2000 cm³  

     4.  Średnie zużycie na 100 km do 11,2 l  

 
3. 

 
 5.  Silnik spełnia normę EURO 5 

 

 

 
4. 

 
Układ jezdny 
      1.    wyposażony w ABS, ASRESP 

  

 
5. 

 
Układ kierowniczy 

1. Kolumna kierownicy regulowana w 
dwóch płaszczyznach 
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 2. Kierownica wbudowana po lewej 
stronie pojazdu 

  

 
Wyposażenie pojazdu: 

1. Poduszka powietrzna kierowcy i 
pasażera 

 

2. Centralny zamek  

3. Podwójne siedzenie obok  kierowcy   

4. Czujnik parkowania - tył  

5. Radio z odtwarzaczem wejściem 
USB do odtwarzania formatów typu 
mp3 lub czytnik CD z możliwością 
odtwarzania formatów mp3 

 

6. Klimatyzacja kabiny kierowcy  

7. Komplet opon zimowych ze 
stalowymi felgami. 

 

8. Szyby i lusterka sterowane 
elektrycznie. 

 
 

9. Zainstalowany immobiliser  

10. Zainstalowane pasy bezpieczeństwa 
dla kierowcy i obsługi 

 

11. Wyposażony w czworo drzwi 
otwieranych  

 
 

12. Klapa tył  

13. Regulacja zasięgu reflektorów  

14. Wspomaganie ruszania pod górę  

 
6. 

15. Sygnalizacja awaryjnego hamowania   

 

 
Z  Zabudowa – przedział trumienny: 

1. Wózek do trumny wysuwany poza 
gabaryt samochodu 

 

2. Wózek do trumny konstrukcji 
stalowej pokryty blachą nierdzewną 
gładką 

 

3. Podłoga zabudowy bagażowej 
umieszczona na poziomie podłogi 
bazowej samochodu – niska podłoga 

 

4. Dwa pasy z uchwytem do 
mocowania trumny 

 

5. Oświetlenie halogenowe przedziału 
trumiennego uruchamiane z deski 
rozdzielczej w kabinie kierowcy 4 
punkty 

 

 

6. Szyby w  przedziale trumiennym   
       czarne 
 

 

 
7. 

7. Ściany i sufity przedziału 
       trumiennego wewnątrz     
       wykonane z materiału odpornego  
       na działanie środków  
       dezynfekujących, łatwego do  
       utrzymani czystości  
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8. Podłoga wykonana z blachy 
kwasoodpornej 

 

9. Przedział trumienny oddzielony od 
kabiny kierowcy i obsługi ścianą 
działową częściowo przeszkloną 

 

10. Długość przedziału trumiennego 
minimum 2250 mm 

 

11. Wysokość minimum 950 mm  

12. Szerokość minimum 770 mm  

 

13. Wentylacja wyciągowa z 
wymuszonym obiegiem powietrza 

 

 

8. 1.   Wymagane dokumenty to: 
     - wyciąg z świadectwa homologacji, 
     - atest higieniczny 

  

 
 
     Wykonawca obowiązkowo wpisuje w kolumnie 3 „tak” lub „nie” a także wyraz zgodnie z 

pytaniem jednocześnie oświadcza, że fabrycznie nowy samochód specjalny typu karawan 
pogrzebowy spełnia wymogi techniczne.   

 
 
 
                                                                                     ……………………………………………….. 
                                                                                   podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ CK 341-2/10  
………………………………………………. 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
 
 

Formularz ofertowy 
 
 
 Nawiązując do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02.07.2010 r składam 
ofertę wykonania zamówienia publicznego na: „Dostaw ę fabrycznie nowego samochodu 
specjalnego typu karawan pogrzebowy”. 
  
1. Oferujemy realizację dostawy objętej  SIWZ: 
 - samochód marki:……………………………………………………………………… 
 - typ, model:…………………………………………………………………………….. 
 - rodzaj pojazdu:……………………………………………………………………….. 
 - rok produkcji:………………………………………………………………………….. 
 - moc silnika:……………………………………………………………………………. 
 - pojemność silnika:……………………………………………………………………. 
 - okres gwarancji: 
 - silnik i podzespoły bez limitu km w miesiącach………………….. 
 - powłoka lakiernicza w miesiącach………………………………… 
 - perforacja nadwozia w miesiącach……………………………….. 
 - zabudowa trumienna w miesiącach………………………………. 
    
2. Cena pojazdu: 

a. cena brutto:…………zł.  

   (słownie .............................................................................................................zł) 

b. cena netto:……… ..zł.  

    (słownie .............................................................................................................zł) 

c. podatek VAT w wysokości ……………zł 

    (słownie..............................................................................................................zł) 

3. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności – zgodnie z zapisami SIWZ z (zawartymi we 

wzorze umowy, który stanowi załącznik nr. 5 SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się że specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w SIWZ. 
 
6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty,  
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 
 

                                                                               ……………… …………………………                                   
                                          podpis osoby lub osób uprawnionych 

                                             do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 SIWZ CK 341 – 2/10 

………………………………………………. 
         pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 
   

Oświadczenie Nr 1 
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne art. 22 ust.1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 113 poz.759 z 2010 r. 
 

Składając ofertę na wykonanie zamówienia „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
specjalnego typu karawan pogrzebowy” prowadzone w postępowaniu o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam / oświadczamy/, że spełniamy warunki 
dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 
………………………………………….. 
podpis osoby lub osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Nr 2 
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Dz. U. Nr. 113 poz. 759 z 2010 r. 
 
Składając ofertę na wykonanie zamówienia „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
specjalnego typu karawan pogrzebowy” prowadzonego  w postępowaniu o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam / oświadczamy/, że nie podlegamy 
wykluczeniu art. 24 ust. 1 i 2 . 
 
 
 
                                                                                          …………………………………………….. 
                                                                                           podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
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                                                                                             Załącznik Nr 4 do SIWZ CK 341-2/10 
………………………………………… 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
 
 

Wykaz wykonanych dostaw fabrycznie nowych samochodó w specjalnych typu karawan pogrzebowy w ci ągu ostatnich 3 lat, b ądź w 
krótszym okresie.   
 
 

 
 

Lp. 
 

Nazwa Zamawiającego  
 

Adres Zamawiającego 
 

Data wykonania 
 

Wartość dostawy netto 
1. 

 
 
 
 

   

2. 
 

 
 
 

   

3. 
 

 
 
 

   

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

                                                                                                            podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy 

Do wykazu dołączono…………..szt. dokumentów potwierdzających że dostawy  
podane w wykazie zostały wykonane należycie. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ CK 341-2/10 
 

 
 

 
Umowa dostawy NR ……………… 

 
 
Zawarta w dniu …………… roku na pomiędzy Cmentarzem Komunalnym w Częstochowie ul. 
Radomska 117, 42-210 Częstochowa, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 
p.o. Dyrektora         -   Edytę Lisek 
Główną Księgową    -   Halinę Łazarek 
a    
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną  przez: 
…………………………… 
……………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w przetargu  nieograniczonego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11  ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na 
dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy CPV 34.11.40.00-9 
znak sprawy CK 341-2/10. 
 

§ 1 
1. Zamawiający  zleca a Wykonawca  przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie nowego samochodu 
specjalnego typu karawan pogrzebowy, zwanego dalej „pojazdem” 
- marka:………………………………………………….. 
- typ, model: …………………………………….. ………       
- rodzaj pojazdu: ………………………………………… 
- nr. podwozia……………………………………………. 
- moc silnika……………………………………………… 
- pojemność silnika: …………………………………….. 
- rok produkcji…………………………………………… 
3. Opis przedmiotu zamówienia  - zgodny z załącznikiem nr 1 SIWZ. 

 
§ 2 

Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy do 15 listopada 2010r  od daty udzielenia zamówienia 
tj. zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
 

§ 3 
 
1. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy za pojazd: 
        cenę brutto…………………………………….. 
         / słownie/              …………………………………………………………………………… 
          cenę netto……………………………………… 
         / słownie/……………………………………………………………………………………… 
           podatek VAT w kwocie………………………. 
         /słownie/ …………………………………………………………………………………… 
2. Z chwilą zapłaty ceny zakupu Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego przedmiot 

zamówienia, opisany w § , wraz z wyposażeniem przewidzianym w przepisach prawa. 
3. Cena pojazdu zawarta w § 3 ust.1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i 

kompletne wykonanie umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami SIWZ, 
zawiera wszelkie koszty związane z przedmiotem dostawy i nie będzie podlegać waloryzacji. 

4. Podstawą do zapłaty przez Zamawiającego faktury VAT jest protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu. 
5. Zapłata ceny pojazdu nastąpi w terminie do 21 dni liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru 

pojazdu przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, rachunek bankowy Wykonawcy 
nr:…………………………………………………………………………………………………….  

6. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 
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a) za zwłokę w terminie dostawy przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy, wskazanego 
w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy. 

b) W przypadku odstąpienia przez  wykonawcę od umowy na skutek okoliczności , za które 
ponosi odpowiedzialność  - 10% wartości netto przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 
ust. 1 umowy. 

 
 

§ 4 
1. Wykonawca udziela gwarancji na n/w części pojazdu na okres: 
a)  silnik i podzespoły bez limitu kilometrów - ……………miesięcy. 
b) powłoka lakiernicza                                    - …................ miesięcy, 
c) perforacja nadwozia                                    -……………..miesięcy, 
d) zabudowa trumienna                                   - …………….miesięcy 
licząc od dnia odbioru samochodu i podpisania protokołu przez Zamawiającego 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany 
wadliwego przedmiotu dostawy na wolny od wad , w tym pokrycia kosztów dostarczenia przedmiotu 
umowy do punktu serwisowego, ile nie pokryje ubezpieczenie Zamawiającego 
3. W celu zachowania ważności składników gwarancji wymienionych w § 4 pkt.1 niniejszej umowy w 
okresie gwarancji zamawiający zobowiązuje się poddać pojazd przeglądom gwarancyjnym  
wynikającym z dokumentacji technicznej pojazdu wykonanym przez Wykonawcę lub też upoważnione 
przez niego podmioty uprawnione do dokonywania tego typu czynności. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad eksploatacji określonych w instrukcjach 
stosowania materiałów eksploatacyjnych uzgodnionych z Wykonawcą a także terminowego 
wykonywania przeglądów gwarancyjnych.  

 
§ 5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

 
§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

           § 7 
Przekazanie i przejęcie pojazdu przez Zamawiającego odbędzie się u Wykonawcy: 
1. Komisyjnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego w dniu dostawy. 
2. Podstawą przyjęcia pojazdu będzie przedstawienie działania i stwierdzenia  poprawności 
funkcjonowania pojazdu. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wydać świadectwo homologacji. 
4. Warunkiem odbioru będzie sprawdzenie przez Zamawiającego parametrów technicznych 
pojazdu zgodnie z § 1 pkt.3 umowy oraz realizacji przedmiotu zamówienia bez wad, potwierdzone 
protokołem pojazdu. 
5. Jeżeli w toku czynności zostaną  stwierdzone wady, to  Zamawiającemu przysługiwać będą 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może 
żądać wydania drugiego pojazdu w ciągu 4 tygodni, 
b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru pojazdu do czasu ich usunięcia, 
podając jednocześnie termin na wykonanie tych czynności, 
c) ze stwierdzonych wad będzie spisany protokół określający je oraz ustalone terminy na ich 
usunięcie, 
d) wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w 
celu wyznaczenia terminu odbioru pojazdu bez wad, 
e) stwierdzone usunięcia wad potwierdzone zostanie protokołem dodatkowym, po którym 
sporządzony będzie protokół końcowy odbioru bezusterkowego pojazdu. 
6.W przypadku nie wydania Zamawiającemu pojazdu bez wad zgodnie z postanowieniem ust. 5 lit. a 
lub też w przypadku nieusunięci tych wad i zawiadomienia o tym Zamawiającego w zakreślonym 
przezeń terminie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z 
zachowaniem roszczeń wynikających z § 3 ust. 6  
7. Wraz z samochodem Zamawiający otrzyma instrukcję obsługi i eksploatacji samochodu w języku 
polskim, książkę gwarancyjną (serwisową) z rejestrem przeglądów okresowych pojazdu, wyciąg ze 
świadectwa homologacji oraz kpl. dokumentów do zarejestrowania pojazdu. 
8. Wykonawca potwierdza, iż przy wydaniu samochodu poinstruuje o sposobie uruchamiania 
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    samochodu oraz odbędzie jazdę próbną z przedstawicielem Zamawiającego.   
 
 
 

§ 8 
1. Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie przesyłką pocztową dokumentów zawierających dane 
osobowe  np. umowy, faktury, wezwania do zapłaty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
utracone tą drogą dane osobowe. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wykonania niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
 
 

§ 9 
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część to: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    -     załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Formularz ofertowy                                        -     załącznik nr 2 do SIWZ 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
              Zamawiający:      Wykonawca:  
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 


