Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę (do siedziby Zamawiającego – Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59)
transportem własnym fabrycznie nowych trumien do pochówku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Sukcesywna – w zależności od potrzeb Zamawiającego – dostawa trumien do pochówku. Dostawy
będą realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, faxem lub za pomocą poczty
elektronicznej (e-mail) w terminie jednego dnia roboczego (tj. w następnym dniu roboczym po
otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego), przy czym wielkość optymalnej dostawy równa się 4
sztuki, a wielkość minimalnej dostawy może się równać – 1 sztuka.
b) Pod pojęciem „trumna/sarkofag” Zamawiający rozumie trumnę z pełnym wyposażeniem, tzn.
wnętrzem wybitym atłasem, poduszką, okuciami i innymi ozdobami oraz krzyżem. Trumny muszą
być (z wyłączeniem kremacyjnych) wykonane z litego drewna suchego, bez sklejek i innych
materiałów drewnopodobnych. Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia w postaci trocin.
Wszystkie trumny charakteryzować musi dokładność i estetyka wykonania.
c) Standardowa trumna (z wyjątkiem dziecięcej, która może mieć wymiary – długość do 60, 80, 120
cm) winna mieć wymiary: długość – 200 cm, szerokość – ok. 50 cm u stóp i ok. 70 cm u
wezgłowia lub ok. 70 cm na całej długości, wysokość 50 – 50 cm. Skrzynia drewniana o przekroju
poprzecznym czworokątnym, sześciokątnym lub ośmiokątnym wykonana z sezonowanego drewna
drzew liściastych po pełnej obróbce stolarskiej. Wieko nachodzące na dno trumny. Powierzchnie
zewnętrzne malowane minimum dwukrotnie lakierem w kolorze jasnym, ciemnym lub
cieniowanym metodą natryskową. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie
stanowi zmiany wzoru. Nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki
lakierniczej – śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i
nierówności. Łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez
widocznych pęknięć, szczelin i szpachlowań. Trumny wykonane muszą być z drewna suchego.
Koronka wypuszczona na zewnątrz z trumny ma być wąska maksymalnie 10 cm.
a) Trumna dziecięca wykonana z drewna dębowego o długości do 50 cm do 150 cm.
b) Trumna do ekshumacji i kremacyjna wykonana z drewna olchy lub topoli.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dostawy trumien ponad standardowy wymiar w
przypadku wystąpienia takiej konieczności.
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d) Rodzaje trumien objętych zamówieniem – tradycyjne, kremacyjne, dziecięce, sarkofagi,
ekshumacyjne.
e) Podstawowe kolory: orzech jasny i ciemny, mahoń jasny i ciemny, kolory zwyczajowo przyjęte dla
lakierów metalizowanych, biały dla trumny dziecięcej oraz cieniowanie powłoki zewnętrznej w
ramach dopuszczonych kolorów.
f) Listwy wykończeniowe i krzyż dopasowany do rodzaju i kształtu trumny – w kolorze złotym,
srebrnym lub miedzianym. Krzyż przybity do trumny – nie dotyczy sarkofagów z pełnym
wyposażeniem.
g) Wkręty do przykręcania wieka trumien lub sarkofagów, podkłady pod wkręty i antaby oraz krzyże
w kolorze złotym, srebrnym lub miedzianym.

h) Łączenia poszczególnych elementów drewnianych musza być dobrze spasowane bez widocznych
pęknięć, szczelin i szpachlowań. Wieko trumny winno być szczelnie przylegające, ścianki boczne
nieprzepuszczalne. Dno nieprzepuszczalne z warstwa materiału chłonnego (dopuszczalne gąbka
lub podobne), wykonane szczelnie z poprzecznych desek zabezpieczonych listwa przed ich
wypadaniem.
i) Wyposażenie standardowe:
– dla sarkofagów wzór amerykański z wiekiem dzielonym lub całym winno obejmować białe
wybicie atłasowe dwustronne tj. skrzyni dolnej i wieka, koronkę zewnętrzną oraz poduszkę
atłasową, materiał chłonny w skrzyni dolnej, antaby łamane (4 szt.), wkręty metalowe ozdobne
do łączenia wieka ze skrzynią, krzyż z wizerunkiem.
- dla pozostałych rodzajów trumien z wyłączeniem kremacyjnych – winno obejmować wybicie
wewnętrzne tj. warstwa płynochłonna + kapa + koronka zewnętrzna + poduszka oraz krzyż z
wizerunkiem, antaby, wkręty do wieka i podkładki pod wkręty.
- trumna kremacyjna – jednokrotnie malowana lakierem ekologicznym bez elementów metalowych
z jednostronnym wybiciem.
3. Asortyment ilościowo – jakościowy został opisany w poniższej tabeli:
Lp.

Nazwa trumny / rodzaj

Drewno

Wyposażenie /
wykończenie

Szacunkowa
ilość [szt]

1

Sarkofag amerykański
(całe wieko)

Dębowe

pełne
standardowe

35

2

Sarkofag amerykański
(wieko dzielone)

Dębowe

pełne
standardowe

35

Informacje dodatkowe
Wieko półokrągłe
nachodzące na dno
trumny, zaokrąglone
narożniki
wkomponowane w
profilowany spód
Dwuczęściowe
półokrągłe wieko
nachodzące na dno
trumny, mocowane na
zawiasach, zaokrąglone
narożniki
wkomponowane w
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3

Sarkofag – wzór francuski

Dębowe

standardowe

40

4

Sarkofag – wzór francuski

olchowe

standardowe

50

5

Sarkofag – wzór ośmiokątny

Dębowe

standardowe

50

6

Sarkofag – wzór ośmiokątny

Olchowe

standardowe

50

7

Trumna tradycyjna

Dębowe

standardowe

40

8

Trumna tradycyjna

Olchowe

standardowe

40

9

Kremacyjna

standardowe

10

10

Ekshumacyjna

standardowe

10

11

Dziecięca

standardowe

10

olchowe lub
topolowe
olchowe lub
topolowe
Dębowe

profilowany spód
Wieko trumny
profilowane
zaokrąglone,
nachodzące na dno
trumny, wieko i dno
szersze w wezgłowiu i
zwężające się ku dołowi,
koronka wypuszczona
na zewnątrz
Wieko trumny
profilowane
zaokrąglone,
nachodzące na dno
trumny, wieko i dno
szersze w wezgłowiu i
zwężające się ku dołowi,
koronka wypuszczona
na zewnątrz
Wieko trumny
profilowane, nachodzące
na dno trumny, koronka
wypuszczona na
zewnątrz
Wieko trumny
profilowane, nachodzące
na dno trumny, koronka
wypuszczona na
zewnątrz
4 wzory – według
załączonych rysunków
Minimum 2 wzory według załączonych
rysunków
Jednostronne wybicie
atłasem lub płótnem
Jednostronne wybicie
atłasem lub płótnem
Pełne wybicie atłasem

4. Zamawiający informuje, że podane w tabeli ilości poszczególnych rodzajów trumien są wielkościami
szacunkowymi i w zależności od ilości realizowanych pochówków oraz preferencji rodzin osób
zmarłych mogą odbiegać od wielkości planowanej na „+” lub „-‘’
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym powyżej
wymaganiom, do każdej pozycji tabeli określającej rodzaj trumny, wykonawca na etapie składania
ofert zobowiązany jest dostarczyć zdjęcia lub katalog z opisem zastosowanego wykończenia i
wyposażenia. Na każdym zdjęciu lub stronie katalogu winien znaleźć się odnośnik do odpowiedniej
pozycji w tabeli.
6. Odbioru ilościowo – jakościowego będzie dokonywać wyznaczony pracownik Zamawiającego.
Wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego wady, Wykonawca bezzwłocznie potwierdzi pisemnie.
7. Poniżej zostały zawarte rysunki zawierające wzory trumien tradycyjnych.
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Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór
nad właściwą realizacją usługi,
2) bezpośrednia realizacja – produkcja wyrobów trumiennych.
2. Wykonawca

składając ofertę,

w

formularzu oferty wskazuje

minimalną ilość osób

odpowiedzialnych za realizację wymagań określonych w punkcie 1 podpunkt 1) oraz podpunkt 2).
Dodatkowo przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia z wybranym Wykonawcą,
najpóźniej w dniu jej podpisania, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy, w
którym wskaże osoby, które skieruje on do wykonania czynności określonych w punkcie 1
podpunkt 1) oraz podpunkt 2), z podaniem ich imienia i nazwiska oraz podstawy dysponowania
tymi osobami. Każdorazowa (na etapie realizacji przedmiotu zamówienia) uzasadniona zmiana
osób wskazanych przez Wykonawcę będzie wymagała złożenia zaktualizowanego oświadczenia, o
którym jest mowa w zdaniu poprzednim.
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