
Katowickie Cmentarze Komunalne: DOSTAWĘ - SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I 

ROZŁADUNKIEM TRUMIEN I KRZYŻY ORAZ PALIKÓW NAGROBNYCH DO 

KATOWICKICH CMENTARZY KOMUNALNYCH  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 539892-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Katowickie Cmentarze Komunalne, Krajowy numer identyfikacyjny 003543014, ul. ul. 

Murckowska  9, 40-266  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322551551, e-mail 

kck@kck.katowice.pl, faks 322517055.  

Adres strony internetowej (url): Adres strony internetowej (URL): 

http://www.kck.katowice.pl , http://bip.katowice.eu/jednostki/kzup  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
DOSTAWĘ - SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM TRUMIEN I 

KRZYŻY ORAZ PALIKÓW NAGROBNYCH DO KATOWICKICH CMENTARZY 

KOMUNALNYCH  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

2/ZP/2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: DOSTAWA 

(SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM) TRUMIEN I KRZYŻY DO 

POCHÓWKU ZMARŁYCH ORAZ PALIKÓW NAGROBNYCH NA POTRZEBY 

KATOWICKICH CMENTARZY KOMUNALNYCH 1. DEFINICJE PODSTAWOWE: Pod 

pojęciem TRUMNA należy rozumieć skrzynię drewnianą z pełnym wyposażeniem, tzn. 

obiciem wewnętrznym – „kapą”, z poduszką i wkładem płynochłonnym, okuciami, 



uchwytami, wizerunkiem (cała postać) i innymi ewentualnymi ozdobami. Przekrój 

poprzeczny trumny może być kwadratowy, prostokątny, sześcioboczny lub ośmioboczny. 

Trumna może być prosta lub łamana, płaska lub podwyższona (nadbijana) o wymiarach 

standardowych. Podstawowe kolory lakieru : - orzech jasny i ciemny, - mahoń jasny i ciemny, 

- różne odcienie brązu, - biały (dla trumny dziecięcej). Pod pojęciem SARKOFAG 

(standardowy, lotniczy, amerykański) należy rozumieć skrzynię drewnianą o przekroju 

poprzecznym: kwadratowym lub prostokątnym, a na długości prostą, bogato zdobioną 

elementami z drewna, metalu lub plastiku. Na wybicie wnętrza powinny zostać użyte 

materiały o dobrej jakości. Sarkofag winien posiadać pełne wyposażenie, tzn. okucia, 

uchwyty, wizerunek (cała postać) i śruby zabezpieczające. Wieko sarkofagu może być proste, 

półokrągłe lub dzielone. Malowany lakierem w kolorze matowym lub na wysoki połysk o 

wymiarach standardowych. Pod pojęciem KRZYŻ rozumiemy znak, kształt lub przedmiot w 

postaci dwóch linii przecinających się na ogół pod kątem prostym. Drewniany z wizerunkiem 

i innymi ozdobami. Pod pojęciem PALIK nagrobny przedmiot drewniany w prostej linii o 

długości 1,2m – 1,3m i szerokości 6cm - 7cm i grubości 3cm - 4cm – frezowany starannie 

wykonany (stosowany do tabliczki zamiast krzyża). Pod pojęciem PALIK nagrobny ubogi 

przedmiot drewniany w prostej linii o długości 90cm - 100cm , szerokości 4,.4cm-5,5cm i 

grubości 1.8cm-2.2cm  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 39296000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 39296100-4  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Część nr: 1 Nazwa: dotyczy dostawy trumien ubogich, kremacyjnych i 

dziecięcych oraz krzyży i palików 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, 

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trumny standardowe na opieki 

niemalowane, Trumny kremacyjne niemalowane i bez elementów metalowych.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 65306.75  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 



Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65306.75  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 65306.75  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65306.75  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pod 

pojęciem TRUMNA należy rozumieć skrzynię drewnianą z pełnym wyposażeniem, tzn. 

obiciem wewnętrznym – „kapą”, z poduszką i wkładem płynochłonnym, okuciami, 

uchwytami, wizerunkiem (cała postać) i innymi ewentualnymi ozdobami.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 50600.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: INWASTOL MAŁGORZATA MICHALIK  

Email wykonawcy: info@inwastol.com.pl  

Adres pocztowy: Mazury 4  



Kod pocztowy: 37-600  

Miejscowość: Lubaczów  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 50600.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 50600.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50600.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

tak 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 10%  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 3     

NAZWA: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 

roboty budowlane:SARKOFAG (standardowy, lotniczy, amerykański) należy rozumieć 

skrzynię drewnianą o przekroju poprzecznym: kwadratowym lub prostokątnym, a na długości 

prostą, bogato zdobioną elementami z drewna, metalu lub plastiku.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 79200.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79200.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 79200.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79200.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39 

 ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

  
 


