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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

I. ZAMAWIAJĄCY:  
Zakład Usług Pogrzebowych w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89, 
96-500 Sochaczew,
NIP: 837-16-28-582               
REGON: 017422009                              
E-mail: zpsochaczew@wp.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: cmentarzkomunalny.sochaczew.pl
Tel. (046) 862- 80- 70; fax. (046) 862- 80- 71 . 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie publiczne będzie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego 
art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, poniżej 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (art. 29 i 30)

Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 44.11.10.22-1 ; 44.11.42.00-4
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego płyt 

żelbetowych do budowy pieczar. Płyty  zbrojone stalą żebrowaną przeznaczone do 
budowy pieczar grobowych posiadające aprobatę techniczną. 
Szczegółowy wykaz płyt stanowi załącznik nr 2 do SIWZ będący jednocześnie 
Formularzem cenowym do oferty.

2. Dostawy płyt, stanowiących przedmiot zamówienia odbywać się będą na podstawie 
składanych zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb. Termin realizacji 
zamówienia – nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od złożenia 
zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu ogólnej ilości towarów,  w 



poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości 
towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia – w zależności od rzeczywistych 
potrzeb Zamawiającego.

4. Zmiany cen towarów nie mogą być dokonywane w trakcie obowiązywania umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 ustawy- pzp.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Zamówienia będzie realizowane w okresie od 1 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 
r.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego 
zamówieniami cząstkowymi.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 
22)

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia na dostawę 
płyt żelbetowych do budowy pieczar  mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Zamawiający nie 
wymaga w tym zakresie spełnienia żadnych odrębnych warunków;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia- Zamawiający nie wymaga w tym zakresie 
spełnienia żadnych odrębnych warunków;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia- Zamawiający wymaga w tym zakresie wykazania 
przez Wykonawcę dostępnych mu urządzeń technicznych, które zostaną użyte 
do realizacji zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający wymaga w tym zakresie, aby 



Wykonawca wykazał ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę od jednego jak i od wszystkich zdarzeń nie niższą niż 
20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile 
spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej 
specyfikacji.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na 
podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu a wymaganych 
przez zamawiającego w punkcie VI niniejszej SIWZ lub innych dokumentów 
zamiennych przewidzianych Ustawą PZP. 

4. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta 
na ocenie spełniania przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych w 
niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, tzn. każdy z wykonawców musi 
spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia 
oferty lub wykluczenia wykonawcy.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.)

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22  ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących oświadczeń  i dokumentów:

1.1  oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
       zgodnie z art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o treści zgodnej 
z zał. 
       nr 3 do SIWZ, 
1.2  wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji  
       zamówienia,
1.3 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę od jednego 
jak i od wszystkich zdarzeń nie niższą niż 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych).



2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z zał. nr 4 do 

SIWZ,
2.2 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, 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- zał. Nr 4 do SIWZ .

3. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez zamawiającego, zamawiający żąda aprobat technicznych dla przedmiotów 
dostaw wraz z każdą dostawą.

4. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku 
konsorcjum lub spółki cywilnej.

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub osobę, której dokument dotyczy.

6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli 
osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu 
wymienionego w punkcie 2.2. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub 
poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” i 
podpisane przez wykonawcę, lub osobę, której dokument dotyczy.

UWAGA : 
Wykonawca 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. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.



VII.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art.9 
ust. 1- 2; art. 27 ust. 1-3; art. 38)

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji udzielane będą w formie pisemnej 

i dotyczyć będą wyłącznie próśb przedłożonych do zamawiającego na piśmie, 
które wpłynęły nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym zamawiający przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, a 
ponadto treść zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
a ponadto zamieści modyfikację na swojej stronie internetowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu udzielenia 
wyjaśnień wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami 
są: 

             - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Tamara Ciesielska
             - w sprawach przetargowych: Tamara Ciesielska



VIII. WADIUM (art. 45)

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium przez Wykonawców.
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 85 )

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się 30 dniowy 
termin związania złożoną ofertą, liczony od terminu składania ofert.

                       X. OPIS SPOSOBU PRZYGO TOWANIA OFERT.

1) Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej 
samej formie)  stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej SIWZ.  

2) Ofertę składa się w formie pisemnej. 
3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną  kompleksową ofertę zawierającą 

jedną, jednoznacznie opisaną propozycję dla jednego lub większej liczby zadań. 
Złożenie większej liczby ofert dla któregokolwiek z zadań lub oferty zawierającej 
propozycje alternatywne dla któregokolwiek z zadań spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych na to zadanie przez danego wykonawcę. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.

6) Oferta powinna być napisana w języku polskim (nie dotyczy folderów 
reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy do 
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania oferty winno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. 

7) Wskazane jest, aby oferta wraz z ze wszystkimi załącznikami była na kolejno 
ponumerowanych stronach, spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

8)  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

9) W przypadku, gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” 
przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 



wykonawcy lub inną osobę, jeżeli dokument dotyczy tej osoby.
10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
11)  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

12) Oferty należy składać w  siedzibie  Zamawiającego, Zakład Usług Pogrzebowych 
w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89, biuro zakładu.

13) Termin składania ofert upływa dnia  17.01.2013 r. o godz. 10 00

14) Ofertę należy złożyć w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie 
zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej oznaczenie:
„Przetarg nieograniczony na dostawę płyt żelbetowych do budowy pieczar do 
ZUP w Sochaczewie.
Znak sprawy: 6/ZUP/2013
Nie otwierać przed  dniem  17.01.2013 r. godz. 1015” 
Koperta powinna ponadto  posiadać nazwę i adres wykonawcy.

15) Oferty zostaną otwarte w dniu w którym upływa termin składania ofert o godz. 10 
15  w  siedzibie Zamawiającego – biuro zakładu.

16) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak 
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

17) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 
jest przekazywana zmieniona oferta należy oznaczyć napisem ZMIANA.

18) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane 
jest to powiadomienie należy opisać WYCOFANIE. 

19) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20) Otwarcie ofert jest jawne.
21) Oferty od chwili ich otwarcia są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca składając ofertę może zastrzec w odniesieniu do tych 
informacji, że nie mogą one być udostępnione innym wykonawcom – w związku 
z tym wykonawca powinien je umieścić w oddzielnym opracowaniu (teczce) 



opatrzonej napisem „Wyłącznie do wiadomości Zamawiającego”, późniejsze 
wyłączenie jawności nie będzie możliwe. Wykonawca nie może zastrzec jawności 
informacji określonych w art. 86 pkt. 4 w/w ustawy.

22) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

                XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 Wartość netto = cena jednostkowa netto   x     szacunkowe  potrzeby 
(określone w formularzu cenowym- zał. nr 2 do SIWZ) 

Kwota podatku VAT = wartość netto  x  stawka podatku VAT
Wartość brutto = wartość netto  +  kwota podatku VAT 

23) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem 
VAT (cena brutto).

24) Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach winna zawierać wszystkie 
koszty związane z obowiązkami przyszłego wykonawcy, niezbędne do 
zrealizowania zamówienia. 

      3. Podana cena  będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie   
           będzie   podlegała zmianom. 
      4.  Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami:

• Cena ofertowa - 100%

Sposób oceny ofert:
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ, 
przyznając każdej ofercie w zakresie każdego z zadań od 0 do 100 pkt.
Punktacja obliczana będzie wg następującego wzoru:



Wp = 100pkt x Cn / Cb
gdzie:
100 pkt - maksymalna ilość punktów do zdobycia

Wp- wartość punktowa:
Cn - najkorzystniejsza cena spośród ważnych ofert (najniższa),
Cb - cena badanej oferty,

Ocena końcowa ofert:
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska największą liczbę 

punktów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. (art. 92 i 94)

1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej 
oferty wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania 
umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni – 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów o których mowa w 
ust. 2 jeżeli zachodzą przesłanki z art. 94 ust. 2.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia okażą zamawiającemu umowę regulującą ich 
współpracę.

 



 XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (art. 147-151)

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
          
                                         XVI. WZÓR UMOWY (art. 139-146)

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr  5 do niniejszej SIWZ.

XVII.  ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU 

            POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ( art. 179- 198)

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego  przepisów 
ustawy określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony 
prawnej, przewidziane w Dziale VI  „Środki ochrony prawnej” w rozdziale 2 i 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.
XVIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  
XIX. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających 

XX. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XXI. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich PLN. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a 
ust. 1 Ustawy.



Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1- formularz oferty,
Załącznik nr 2- Formularz cenowy,
 Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 - oświadczenie o  braku   podstaw do wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 5 – wzór umowy;

                                                                                                                       
      



    Załącznik nr 1
                                                                                                                        do SIWZ
………………………………………..

( pieczęć  firmy )

Dane Wykonawcy/Wykonawców:
zarejestrowana pełna nazwa 
przedsiębiorstwa: .....................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ulica: .....................................................................................................................................,
nr domu: ......................., nr lokalu: ..............................,
kod pocztowy: .......................,

miejscowość: ..................................................................,
tel: ………………………….., fax: 
……………………………………………………..

Do Zakładu Usług Pogrzebowych w Sochaczewie
ul. Trojanowska 89
96-500 Sochaczew

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę płyt żelbetowych do 
budowy pieczar w roku 2013 

1. Oferujemy   wykonanie   przedmiotu zamówienia  za  cenę  brutto

cena brutto ........................................  zł
słownie:..................................................................................................................................
.  zł

według cen jednostkowych i ilości szacunkowych wynikających z Formularza cenowego 
(zał. nr 2 do SIWZ) będącego załącznikiem do niniejszej oferty. 



Oświadczamy, że:

2. Zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń  i zobowiązujemy się przestrzegać warunków w niej przedstawionych 
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia, w
tym koszty dostarczenia płyt do siedziby zamawiającego.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ.
Oferowany przez nas termin płatności: 14 dni licząc od daty otrzymania faktury, za 
dostarczone płyty żelbetowe.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r.

6. Wszystkie prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*)
Następujące  czynności .........................................................................................................
............................................................................................................................................ 
*)
zamierzamy zlecić podwykonawcom za których działania odpowiadamy jak za własne. 
7.    Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy  prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub 
składający wspólną ofertę) 
8.    Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji  wzór  umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w  przypadku przyznania nam zamówienia, do 
zawarcia umowy na  wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
9.     Do oferty załączamy dokumenty, o których mowa w punkcie VI specyfikacji: 
10.    Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  znajduje się na ......... kolejno 
ponumerowanych stronach.



            Załącznikami do niniejszej oferty są:
        .....................................................

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

                                                                                 

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

                                                                           (podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli 

                                                                         w imieniu Wykonawcy wraz z    pieczęcią)

                                                                                       ........................................................ 
                                                                                                         miejscowość, data     
*)niepotrzebne skreślić             
                                           



                                                                                                                Załącznik Nr 2

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

            pieczęć oferenta 

Formularz cenowy  
przetarg nieograniczony na dostawę płyt żelbetowych do budowy pieczar

Wykaz płyt

L.p. Nazwa  i    wymiary płyt Cena w zł  za 
1 szt. netto

Podatek 
VAT

Cena w zł  za 
1 szt. brutto

Ilość 
w szt.

Wartość 
brutto w zł

1. Płyta żelbetonowa 220 x 25 x 7 1080

2. Płyta żelbetonowa 220 x 25 x 7  ( z felcem na 
2- ch dłuższych bokach 2,50 cm)

180

3. Płyta żelbetonowa 106 x 50 x 6 ( z felcem na 
2- ch krótszych bokach 7 cm i na jednej ścianie 
felc 2,50 cm)

360

4. Płyta żelbetonowa 100 x 75 x 6 ( z felcem na 
2- ch krótszych bokach 7 cm)

180

5. Płyta żelbetonowa  96 x 44 x 5 450

6. Płyta żelbetonowa  90 x 42 x 5 450

7. Płyta żelbetonowa 110 x 30 x 5 180

Razem – wartość oferty x x x x

Ogółem wartość  płyt żelbetowych brutto .................................................. zł.

 

Słownie .........................................................................................................................................

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

 /upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/
  



 Załącznik  nr  3      
 ……………………………………………
                    ( pieczęć  firmy )

                                          OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu na
   dostawę płyt żelbetowych do budowy pieczar

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

25) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

26) posiadania wiedzy i doświadczenia;
27) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;
28) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z 
pieczęcią)

                                                            .........................................dnia ...............................    



Załącznik  nr  4        

……………………………………………
                        ( pieczęć  firmy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

           Składając ofertę w przetargu na dostawę płyt żelbetowych do budowy pieczar 
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, 

                                                                               ……………………................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z 
pieczęcią)

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

   



załącznik nr 5 do SIWZ
      UMOWA Nr Z.P. ........ /   

                               na dostawę płyt żelbetowych  do budowy pieczar.

zawarta w Sochaczewie, dnia ………………….pomiędzy Zakładem Usług 
Pogrzebowych w Sochaczewie ul. Trojanowska 89
reprezentowanym przez:
Teresę Głowacką- Kierownika ZUP
zwanym dalej „Zamawiającym”
a 
Firmą .................................................................................................................................. 
zarejestrowaną w ............................................................................. pod 
numerem .....................

reprezentowaną przez:

....................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą".

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy- Prawo zamówień publicznych, (sprawa nr 
…./10), strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa płyt żelbetowych zbrojonych stalą 
żebrowaną do budowy pieczar grobowych zwanych dalej towarem, do siedziby 
Zamawiającego przy ul. Trojanowskiej 89  w Sochaczewie, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
i załącznikiem do oferty- Formularzem cenowym, które stanowią integralne części 
umowy.
2. Wartość zamówienia wyrażona w PLN wynosi ............................................ zł
(słownie:................................................................), w tym kwota netto: .............. zł 
(słownie: ............................................................), kwota VAT: ........................... zł 
(słownie: ...............................................................).



§ 2

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu 
zamówienia wynikającego z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne 
z powodu mniejszych faktycznych potrzeb do 70 % ilości określonej pierwotnie 
w zamówieniu / - 30% / bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez 
Wykonawcę.
2. Dostawy odbywały się będą na podstawie bieżących cząstkowych zamówień 
składanych na piśmie, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na potrzeby Zamawiającego 
i realizowania zamówień poprzez dostarczanie przedmiotu zamówienia w okresie 5 dni 
roboczych od chwili złożenia zamówienia.
4. Wykonawca odpowiada za jakość, tożsamość dostarczanych płyt.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i jakościowych dostarczonych 
towarów Zamawiający powiadomi niezwłocznie o fakcie ich istnienia Wykonawcę, który 
w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji dostarczy towar wolny od wad 
i zgodny, co do ilości.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia 
poprzez opóźnienie terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3 lub opóźnienia 
uzupełnienia dostawy, o którym mowa w ust. 5, jeśli nastąpiły one z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2 % wartości opóźnionej dostawy lub uzupełnienia dostawy za każdy dzień roboczy 
zwłoki.
7. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

§ 3

W przypadku nienależytego wywiązywania się z warunków niniejszej umowy, każdej ze 
stron przysługuje prawo jej rozwiązania po uprzednim wezwaniu do zaniechania jej 
naruszeń i upływie 1- miesięcznego terminu na realizację wezwania.

§ 4

1. Strony ustalają, że należność za dostawy towarów objętych niniejszą umową będzie 
określona na podstawie cen jednostkowych, określonych w załączniku do oferty- 



Formularzu cenowym oraz ilości faktycznie dostarczonych, potwierdzonych przez 
upoważnioną osobę Zamawiającego.

2. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT.
3. Płatność terminie 14 dni , przelewem na konto Wykonawcy:

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

. licząc od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT.
4. Faktura VAT będzie dostarczana do każdej dostawy towaru.
5. Na fakturze wymagany jest czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawiania 

faktury lub podpis oraz imię i nazwisko, oraz pieczątka firmy.
6. Strony postanawiają, że roszczenia wynikające z umowy nie mogą być 

przelewane w całości ani w części na rzecz osób trzecich.

§ 5

Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych 
postanowień do umowy. 

§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 lutego 2013 r. do  31 grudnia 2013 r.
(12 miesięcy) lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia w 
związku z dostawą całkowitej ilości przedmiotów dostawy w terminie wcześniejszym.

§ 7

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonania niniejszej umowy, 
strony będą rozwiązywały w drodze rokowań a po wyczerpaniu tego trybu, strony 
zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

§ 8
Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy którejkolwiek 
ze stron będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy.



§ 9

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

     Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1. SIWZ
2. oferta przetargowa wraz z formularzem cenowym.

               Zamawiający:      Wykonawca


