CMENTARZ KOMUNALNY W CZĘSTOCHOWIE
CK.250.4.2014

Częstochowa,17.10.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
1. Zamawiający: Cmentarz Komunalny w Częstochowie, ul. Radomska 117, 42-210
Częstochowa, godziny urzędowania w dni robocze w godz. 800 do 1600, w soboty godz.
od 800 do 1300 tel. 34/3666873, faks 34/3666881, e-mail: ck@ck-czestochowa.pl,
adres strony internetowej: www.ck-czestochowa.pl .
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa prefabrykowanych betonowych
umocnień grobów i nadbudów umocnień grobów w ilości do: 950 szt. umocnień
i 475 szt. nadbudów, oraz 10 szt. prefabrykowanych umocnień grobów
o zwiększonej długości.
Oferowane umocnienia muszą spełniać następujące warunki:
a. przez prefabrykowane umocnienie grobu zamawiający rozumie piwniczkę grobową
na przechowanie jednej trumny, na którą składają się cztery ścianki boczne i płyty
stropowe. Przez nadbudowę grobu zamawiający rozumie nadbudowę piwniczki
grobowej, na którą składają się cztery ściany boczne o wysokości ½ wysokości
prefabrykowanego umocnienia grobu, przystosowane do oparcia na nich płyt
stropowych,
b. prefabrykowane umocnienie grobu i nadbudowa umocnienia grobu mają być
wykonane w sposób umożliwiający zabudowę w 1, 2, 3 kondygnacje jako grób
pojedynczy, lub w 1, 2, 3 kondygnacje jako grób podwójny, każdy poziom grobu
powinien być zamknięty betonowymi pokrywami,
c. elementy prefabrykowanego umocnienia grobu i nadbudów umocnienia grobu
muszą być zbrojone, beton zawibrowany,
d. ciężar pojedynczego prefabrykatu nie może przekroczyć 70 kg,
e. dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu zamawiającego na
własny koszt,
f. wymiary wewnętrzne zmontowanego prefabrykowanego umocnienia grobu
i nadbudowy umocnienia grobu powinny wynosić: długość 210cm, szerokość
85cm, wysokość 75cm, wewnętrzne wymiary nadbudowy: wysokość 35cm,
długość i szerokość powinna odpowiadać wymiarom umocnienia grobu,
g. prefabrykowane umocnienie grobu dla trumien o zwiększonej długości musi mieć
wymiar wewnętrzny: długość 220cm, szerokość 85cm. Na umocnienie
o zwiększonej długości musi być możliwość montażu umocnienia standardowego,
h. sposób łączenia prefabrykatów powinien zapewnić ich pełną stabilność oraz
łatwość montażu,
i. zmontowane prefabrykowane umocnienie grobu i nadbudowa umocnienia grobu
muszą przenosić obciążenia wywołane parciem gruntu jak i obciążenia związane
z zabudową na nim nagrobka.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 44114200-4 –
betonowe.

Produkty

4. Termin wykonania zamówienia,
4.1. Termin wykonania zamówienia: od 17.11.2014 do 16.11.2017
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają niżej podane
warunki:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.2.Dostawca powinien mieć w toku produkcje oferowanych umocnień i nadbudów grobu
i złożyć oświadczenie o sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum: 100 sztuk
umocnień grobów i 40 sztuk nadbudów grobów.
5.3.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów załączonych do oferty wg metody spełnia/nie spełnia.
6. Oświadczenia i dokumenty, jakie Dostawcy muszą złożyć w ofercie:
6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.
niniejszej specyfikacji muszą być:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno
na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
e) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
6.2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punktach 5.2.
niniejszej specyfikacji musi być: oświadczenie o sprzedaży w ciągu ostatnich 12
miesięcy minimum: 100 sztuk umocnień grobów i 40 sztuk nadbudów grobów.
6.3.Ponadto dostawca musi dołączyć karty katalogowe, dokumentację techniczną
potwierdzającą spełnienie wymogów zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.
O ile przedstawione dokumenty nie zawierają zdjęć umocnienia grobu należy je
dołączyć w ilości pozwalającej na zapoznanie się z budową umocnienia i metodami
montażu. Zamawiający dopuszcza na dołączenie do dokumentacji technicznej
materiałów na nośnikach elektronicznych tj. płyty CD i inne zawierające prezentacje
oferowanego towaru.
6.4.1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1.a) i 6.1.e) winny być złożone
w oryginale. Dokumenty, o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d), 6.2 i 6.3.
winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
6.4.2. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d) niniejszej
specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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.
2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)a) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)b), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w podpunktach 1)a) i 1)b), zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis podpunktu 2) stosuje się
odpowiednio.
6.4.3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub
spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. niniejszej
specyfikacji (lub w punkcie 6.1.a), 6.1.e) oraz 6.4.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli
Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej).
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
6.4.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Dostawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dostawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.
WW. zobowiązanie musi być załączone do oferty przetargowej w oryginale.
6.5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: Wypełniony druk
OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, zawierający
oświadczenie, że Dostawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz informację, czy wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Dostawca zobowiązany jest do oferty załączyć parafowany wzór umowy stanowiący
załącznik nr 2.
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7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcą oraz
przekazywania oświadczeń oraz dokumentów; wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Dostawcą.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Dostawca
nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje
dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana
jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
a) Edyta Lisek, telefon kontaktowy: 34 3666873 lub 34 3666879,
czestochowa.pl
b) Maria Wilczak, telefon kontaktowy: 34 3666873 lub 34 3666879,
czestochowa.pl

ck@ckck@ck-

8.Termin związania z ofertą.
8.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody,
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
8.3. Dostawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie zawiadamiając
o tym Zamawiającego.
9. Opis sposobu przygotowania ofert.
9.1. 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.
9.2. Dostawca może złożyć jedną ofertę.
9.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9.5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do
reprezentowania Dostawcy.
9.6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
9.7. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób
uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie.
9.8. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób
uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Dostawcy.
9.9. Wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym
i nie naruszonym opakowaniu / kopercie / na której należy zamieścić następującą
informację: Oferta przetargowa na: Dostawę prefabrykowanych betonowych
umocnień grobów i nadbudów umocnień grobów w ilości do: 950 szt. umocnień
i 475 szt. nadbudów, oraz 10 szt. prefabrykowanych umocnień grobu
o zwiększonej długości. Nie otwierać przed dniem 4.11.2014 godz. 12.00.
9.10. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy.
10.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
10.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Cmentarz Komunalny
w Częstochowie ul. Radomska 117 pokój nr 1 /sekretariat/w terminie do 4.11.2014
do godz. 12.00.
10.2. Dostawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.3. 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.
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10.4. Oferty będą otwierane w siedzibie Zamawiającego - Cmentarz Komunalny
w Częstochowie ul. Radomska 117 pokój nr 7 w dniu 4 listopada 2014 roku
o godz. 12.15.
10.5. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp.
11. Opis sposobu obliczania ceny.
11.1. Dostawca podaje obliczoną cenę wypełniając odpowiedni załącznik do SWIZ druk
„Formularz ofertowy”.
11.2. Podana w ofercie cena będzie ceną jednostkową odnośnie zakupu jednego kompletu
prefabrykatów.
11.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, jaki poniesie
Dostawca przy realizacji zamówienia, tj. koszt wytworzenia i dostarczenia
prefabrykatów wraz z podatkiem VAT.
11.4. Cena i sposób montażu będzie brane pod uwagę przez komisję przetargową
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
11.5. Cena może być tylko jedna dla określonego kompletu prefabrykatów.
11.6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wysokość podatku i cena
brutto umowy ulegnie zmianie.
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
12.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
a) Cena jednego kompletu prefabrykowanego umocnienia grobu razy 950 szt. plus
cena 1 kompletu nadbudowy umocnienia grobu razy 450 szt. plus cena 1 kompletu
prefabrykowanego umocnienia grobu o zwiększonej długości razy 10 szt. – waga
80%.
b) Rozwiązanie techniczne łączenia ze sobą poszczególnych prefabrykatów
umocnienia grobu i nadbudowy umocnienia grobu oraz łatwość montażu – waga
20%.
Sposób oceny oferty przedstawia załącznik nr 3.
12.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą
liczbę punktów.
12.3. Jeżeli wybór najkorzystniejszej ofert nie będzie możliwy z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
14. Informacja o podpisaniu umowy.
Z Dostawcą, którzy złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Wzór
umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś
z Dostawców. O nowym terminie zawarcia umowy Dostawcy zostaną poinformowani
po zakończeniu postępowania odwoławczego.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
21. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Dostawcami zamówienia odbywać
się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 2.
CK.250.4.2014
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22. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Umowa
3. Sposób oceny ofert

CK.250.4.2014
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Załącznik nr 1 OFERTA
.....................................................................
Nazwa firmy i adres (Dostawcy)

........................ ,dnia ..............

Województwo: .................................................
NIP: ...............................................................
......................................................................
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

......................................................................
adres e-mail dostawcy

OFERTA
Cmentarz Komunalny w Częstochowie
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : Dostawę
prefabrykowanych betonowych umocnień grobów i nadbudów umocnień grobów
w ilości do: 950 szt. umocnień i 475 szt. nadbudów, oraz 10 szt.
prefabrykowanych umocnień grobu o zwiększonej długości.
Oferujemy następujące ceny na elementy zamówienia:
Wartość jednego kompletu prefabrykowanego umocnienia grobu wynosi:
Cena brutto………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie………………………………………………………………………………………………………………………..
Cena netto…………………………………………………………………………………………………………………...
Słownie………………………………………………………………………………………………….…………………….
Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………………………
Słownie………………………………………………………………………………………………………………….…….
Wartość jednego kompletu prefabrykowanej nadbudowy grobu wynosi:
Cena brutto………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie…………………………………………………………………………………………………………………….….
Cena netto…………………………………………………………………………………………………………………...
Słownie………………………………………………………………………………………………….…………………….
Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………………………
Słownie………………………………………………………………………………………………………………….…….
Wartość jednego kompletu prefabrykowanego umocnienia grobu o zwiększonej
długości wynosi:
Cena brutto………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie…………………………………………………………………………………………………………………….….
Cena netto…………………………………………………………………………………………………………………...
Słownie………………………………………………………………………………………………….…………………….
Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………………………
Słownie………………………………………………………………………………………………………………….…….
Ceny wszystkich w/w rodzajów umocnień grobu obejmują również dostawę do
siedziby zamawiającego.
1.
2.
3.
4.

Termin wykonania zamówienia: od 17.11.2014 do 16.11.2017 roku.
Warunki płatności zgodne z umową.
Okres gwarancji i rękojmi zgodny z Kodeksem Cywilnym.
Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy
usługi spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. 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.
8. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
9. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym nie zalegamy wobec właściwej
Gminy z uiszczeniem podatków i opłat wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych –j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
z późn. zm.).
(Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub
spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu).
10. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy,
że:
* Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.),
* Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
* Niepotrzebne skreślić

.....................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY
UMOWA nr......................
Zawarta w dniu ……………….…… roku pomiędzy:
Cmentarzem Komunalnym w Częstochowie ul. Radomska 117, 42-210 Częstochowa,
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Dyrektora
- Jarosława Wydmuch
Główną Księgową
- Halinę Łazarek
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………
zwanym dalej Dostawcą.
Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym, którego wartość szacunkowa
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy „Prawo zamówień publicznych” na: Dostawa prefabrykowanych betonowych
umocnień grobów i nadbudów umocnień grobów w ilości do: 950 szt. umocnień
i 475 szt. nadbudów, oraz 10 szt. prefabrykowanych umocnień grobu
o zwiększonej długości.
CPV: 44114200-4 – Produkty betonowe.
znak sprawy CK.250.4.2014
§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji : Dostawę prefabrykowanych
betonowych umocnień grobów i nadbudów umocnień grobów w ilości do: 950
szt. umocnień i 475 szt. nadbudów, oraz 10 szt. prefabrykowanych umocnień
grobu o zwiększonej długości. Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami oraz w ustalonymi niniejszą umową warunkach.
§2
1. Wartość jednego kompletu prefabrykowanego umocnienia grobu wynosi:
Cena brutto………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie………………………………………………………………………………………………………………………..
Cena netto…………………………………………………………………………………………………………………...
Słownie………………………………………………………………………………………………….…………………….
Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………………………
Słownie………………………………………………………………………………………………………………….…….
2. Wartość jednego kompletu prefabrykowanej nadbudowy grobu wynosi:
Cena brutto………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie…………………………………………………………………………………………………………………….….
Cena netto…………………………………………………………………………………………………………………...
Słownie………………………………………………………………………………………………….…………………….
Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………………………
Słownie………………………………………………………………………………………………………………….…….
3. Wartość
jednego
kompletu
o zwiększonej długości wynosi:

prefabrykowanego

umocnienia

grobu

Cena brutto………………………………………………………………………………………………………………….
Słownie…………………………………………………………………………………………………………………….….
Cena netto…………………………………………………………………………………………………………………...
Słownie………………………………………………………………………………………………….…………………….
Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………………………
Słownie………………………………………………………………………………………………………………….…….
4. Ceny wszystkich w/w rodzajów umocnień grobu obejmują również dostawę
do siedziby Zamawiającego.
CK.250.4.2014
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5. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.
§3
Termin realizacji
Dostawa prefabrykatów objętych niniejszą umową odbywać się będzie sukcesywnie przez
cały okres obowiązywania umowy w ilościach zleconych przez Zamawiającego na
podstawie zamówień kierowanych drogą elektroniczną. Dla zamówień do 20 kompletów
prefabrykowanych umocnień grobu czas realizacji ustala się na 7 dni kalendarzowych,
w przypadku większych Zleceń czas realizacji wyniesie 14 dni kalendarzowych.
Termin wykonania zakresu umowy ustala się od 17.11.2014 do 16.11.2017
roku.
§4
Prawa i obowiązki stron
1. Zamawiający nabędzie od Dostawcy do: 950szt. prefabrykowanych umocnień grobów,
475szt.
prefabrykowanych
nadbudów
umocnień
grobów
oraz
10
szt.
prefabrykowanych umocnień grobów o zwiększonej długości, jednocześnie
zastrzegając sobie prawo do zmniejszenia ilości w zależności od zaistniałych potrzeb.
2. Dostawcy od drugiego pełnego roku obowiązywania umowy przysługuje prawo
podwyższenia wartości zamówienia o wzrost średniorocznego wskaźnika wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zmiana cen
następuje na wniosek Dostawcy i musi zostać wprowadzona aneksem do umowy na
okres następnych lat.
3. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane elementy.
§5
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń
1. Płatność za przedmiot umowy Zamawiający będzie dokonywał przelewem bankowym
na podstawie faktur obejmujących dostarczone partie prefabrykatów zgodnie
z zamówieniem.
2. Faktury będą płatne przelewem na konto Dostawcy wskazane w fakturze w terminie
21 dni od daty złożenia faktury w sekretariacie Cmentarza Komunalnego, licząc ten
dzień jako pierwszy.
3. W razie nieterminowej dostawy towaru Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
4. W razie nie wykonania umowy lub przerwania dostaw Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości niezrealizowanego przedmiotu
dostawy.
5. W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za
opóźnienie w zapłacie.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp
§7
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy okazji realizacji niniejszej umowy strony
będą się starały rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości
polubownego zakończenia sporu sądem i prawem właściwym do jego rozstrzygnięcia
będzie sąd i prawo właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiającego jeden dla Dostawcy.
Zamawiający
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Załącznik nr 3
Sposób oceny oferty
1. Sposób oceny oferty

(a1no/a1nk x 100) x w1 + a2nk x w2 = suma punktów
W1 – waga kryterium ceny
W1 = 80%
W2 – waga kryterium rozwiązanie techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość
montażu
W2 = 20%
a1no – najkorzystniejsza cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych
a1nk – cena oferty badanej
a2nk – ilość punktów uzyskanych za rozwiązanie techniczne łączenia
prefabrykatów i łatwość montażu badanej oferty.

2. Ilość punktów za rozwiązania techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość
montażu
Lp.
1
2
3
4
5

Oceniane rozwiązanie techniczne
Konieczność użycia dodatkowych łączników tj
sworznie, kołki, wkręty itp.
Montaż bez użycia dodatkowych łączników
Konieczność użycia elektronarzędzi np. wiertarki,
wkrętarki.
Montaż bez użycia elektronarzędzi
Ograniczenie swobody ruchów poziomych
prefabrykatów w miejscu ich łączenia:
a) W pełni sztywne połączenie
b) Możliwe odsunięcie jednego z
prefabrykatów
c) Możliwe odsunięcie dowolnego
prefabrykatu, bez konieczności usuwania
innych
Możliwa ilość punktów do zdobycia
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Ilość punktów
0
20
0
20
60
30
0
100
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