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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  
tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 

 
 

 Kiełpin, dnia 11.09.2019 r. 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT . 

nr ZW/15/2019 
 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego; Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248, NIP 118-07-46-143, REGON 01227136200000, 
Tel. 22 751-33-79, 22 751-21-75, fax. 22 751-33-79  w 25. 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
a) Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego. 
b) Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).  

c) Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 
d) Inne formy dopuszczenia ofert: (np. wariantowe lub częściowe) 
e) Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 
 

3. Przedmiotem zamówienia jest:  
„Odbiór i wywóz nieczystości płynnych socjalno - bytowych”. 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i wywóz nieczystości płynnych socjalno – 
bytowych. 

a) Odbiór odbywać się będzie ze zbiornika o pojemności 10m3, zlokalizowanego na terenie 
bazy „KMŁ” przy ulicy Rolniczej 248,  w Kiełpinie gm. Łomianki. 

b) Częstotliwość wybierania średnio ok. 3 - 4 razy w miesiącu. 
c) Odbiór nieczystości odbywać się będzie specjalistycznym pojazdem do wywozu 

nieczystości płynnych o pojemności nie mniejszej niż 9 m3. 
d) Czas odbioru ścieków od momentu zgłoszenia do 24 godz. 

5. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty.  
a) Termin obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
b) Płatność przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT, 

po wykonaniu usługi. 
c) Termin płatności 14 dni. 

 
6. Kryteria oceny oferty: 

Cena za odbiór i wywóz 1 m3 (brutto) - 100 % (waga kryterium). 
 

7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 
a) Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej SIWZ. 
b) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale 
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lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwo do 
podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika 
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

c) Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. 
d) Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) Wykonawcy, z dopiskiem „Odbiór i wywóz nieczystości płynnych socjalno - 
bytowych” 

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
f) Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Maciej Moćko Tel. 22-751-33-79 wew.23, mail – przewozy@kmlomianki.info oraz 
Piotr Nowicki Tel. 22-751-33-79 wew.26, mail –techniczny@kmlomianki.info  

 
8. Miejsce i termin złożenia oferty: 

a)   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.09.2019r.  do godziny  10:00, w 
siedzibie Zamawiającego lub wysłać na na adres:  
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

b)   Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może 
złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 
9. Załączniki: 
 

a) formularz oferty, 
b) wzór umowy. 

b)  

  
 
 

Dyr. ds. technicznych i przewozów 
Piotr Nowicki 
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Załącznik nr 1 do siwz nr ZW/15/2019 
 

 Formularz oferty  
 
 

.................................................. 
     
        (pieczęć firmowa) 

 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:  
 
 .......................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: 
 
............................................................................................................................ 
 
NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 
 
 
Nr telefonu  .........................................; e-mail …............................................... 

  
                

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  
Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

 
 
Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert nr ZW/15/2019 pn. „Odbiór i wywóz 
nieczystości płynnych socjalno - bytowych” składam niniejszą ofertę.  
Zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w 
SIWZ oraz w załącznikach za cenę: 
 

Cena odbioru i wywozu nieczystości 1m3  

netto:………………………………. zł słownie:…………………………… …. zł 

stawka podatku VAT ........%, tj.: ……………………...…………….……zł brutto 

 
Wykonawca oświadcza, że dysponuje specjalistycznym pojazdem do wywozu nieczystości o 

pojemności ……………….. 

 
 
 
 
 
……………………………                              ………………………… 
                      data                                                 pieczątka, podpis Wykonawcy   

 

 Załącznik nr 2 do siwz nr ZW/15/2019 



 4

 

WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu …………………w Kiełpinie pomiędzy:  
„Komunikacją Miejską Łomianki” Sp. z o.o. zwany dalej w treści umowy 
„ZAMAWIAJĄCYM” wpisanym do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla miasta Warszawy XIV Wydział Gospodarczy. KRS pod nr 0000099681. Wysokość kapitału 
zakładowego 11 098 500,00 PLN. NIP 118-07-46-143. Regon 012271362. 

Reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Bogdana Marcińczyka 

a 

…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………….. zwanym w dalszej części „WYKONAWCA”. 

Reprezentowaną przez:  

została zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do świadczenia usługi polegającej na wywozie 
nieczystości płynnych komunalnych z nieruchomości przy ulicy Rolniczej nr 248 w Kiełpinie. 

§ 2 

1. Zamawiający o potrzebie wywozu nieczystości będzie powiadamiał Wykonawcę telefonicznie 
na numer telefonu …………………….    ok. 24 godziny przed koniecznością dokonania usługi. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje specjalistycznym pojazdem do wywozu nieczystości  
o pojemności ……………….. 

§ 3 

Wykonawca pobierane od Zamawiającego nieczystości przekazywał będzie do uprawnionej do 
odbioru tego typu zlewni. 

§ 4 

Strony ustalają, iż cena wywozu 1 m3 nieczystości wynosi …….… zł netto + VAT w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Kwota ta zawiera wszystkie koszty należne 
Wykonawcy. 

§ 5 

1. W przypadku opóźnienia wywozu nieczystości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
zapłaci On na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50 zł netto za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przysługujących Zamawiającemu kar z należnego 
wynagrodzenia.  
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§ 6 

1. Wykonawca wystawiał będzie fakturę po wykonaniu usługi na podstawie potwierdzonych przez  
Zamawiającego ilości wywiezionych nieczystości po upływie każdego miesiąca 
kalendarzowego. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem 14 dni po otrzymaniu faktury. 

2. W przypadku opóźnienia zapłaty Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za czas 
opóźnienia. 
 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na czas 1 roku od dnia zawarcia umowy 

 

§ 8 

Zmiany umowy i jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę upoważnia Zamawiającego do rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia. 
 

§ 10 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
i inne mające związek z przedmiotem umowy. 
 

§ 11 

Cesja praw i zobowiązań z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

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

           Zamawiający                                                              Wykonawca 

 


