
„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 29.01.2019 r.  

 

 

 

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  nr ZW/2/2019 .  
(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) 

 

 

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 012271362, Numer KRS: 0000099681 

Tel. 227513379, 227512175, fax. 227513379  w 25 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu: 

 

„Sukcesywna dostawa wodnego roztworu mocznika” 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 

2.1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2.2.  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 t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  

W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla 

składających ofertę tylko na ich wniosek, a od decyzji Zamawiającego nie 

przysługują środki odwoławcze. 

2.3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich 

odrzucenia. 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych.   

2.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.  

2.8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynu - wodnego roztworu 

mocznika, o nawie handlowej: (najczęściej używanej) AdBlue, w szacunkowej ilości 

12 000 litrów. Płyn wykorzystywany zostanie do redukcji szkodliwych dla środowiska 

naturalnego tlenków azotu w spalinach samochodów z silnikami Diesla, 
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wyposażonych w katalizatory z systemem SCR, służącym do redukcji emisji 

zanieczyszczeń według norm EURO IV, V i VI. 

3.2. Zamawiający wymaga, aby dostawca płynu gwarantował jakość produktu zgodnie z 

wszystkimi 4 częściami normy ISO 22241-1/-2/-3/-4.  

3.3. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy Kartę charakterystyki produktu sporządzoną 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z poźn. Zmianami. 

3.4. Wykonawca dołączy do każdej dostawy świadectwo jakości producenta płynu 

potwierdzające zgodność z normą ISO 22241. Świadectwo jakości musi być w języku 

polskim. 

3.5. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego, 

mieszczącej się w Kiełpinie ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki, transportem na koszt 

i ryzyko wykonawcy. 

3.6. Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach od 7.00 do 15.00. 

3.7. Zamawiający dysponuje własnym zbiornikiem o pojemności ok. 1000 litrów. Ilość 

dostarczonego płynu rozliczana będzie na podstawie wskazań licznika 

zamontowanego w autocysternie.  

3.8. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną dostawę w terminie do 3 dni, 

licząc od dnia otrzymania zamówienia, zawierającego ilość zamawianego produktu, 

otrzymanego faksem lub pocztą elektroniczną  od Zamawiającego. Do terminu 3 dni 

nie wliczają się soboty niedziele i święta. 

 

4. Okres obowiązywania umowy; 

Umowa na dostawę przedmiotowego zamówienia zostanie w okresie: 1 roku od podpisania 

umowy. 

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

 

5.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków  w oparciu o treść dokumentów lub 

oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z formułą metodą 

"spełnia/nie spełnia". W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku udziału w 

postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;  

Zamawiający  nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium  

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;  

 

7.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

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

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale 

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. 

 

7.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach 

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 

 

7.4. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, 

zaświadczeniami i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność 

do terminu otwarcia ofert. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres 

Zamawiającego oraz nazwę postępowania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

8. TERMIN SKŁADANIA  OFERT;  

Termin składania ofert upływa dnia  08.02.2019 godz. 10:00 

 

9. OPIS KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT;  

 

9.1. Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez 

uprawnionych Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) 

Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty – 100%. 

 

9.2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  

rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności  

oferty  ze SIWZ, nie powodujące istotnych  zmian w treści oferty. 

 

9.3. Osoby do kontaktu:  

Piotr Nowicki, mail: techniczny@kmlomianki.info, Tel 22-751-33-79 wew.26 

Robert Pawłowski mail: stacja.obslugi@kmlomianki.info  Tel 22-751-33-79 wew.21 

 

 

 

10. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

10.1. Formularz oferty – załącznik. nr 1. 

10.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 2 

10.3. Wzór umowy zał. nr 3. 

 

 

Prezes Zarządu 

Bogdan Marcińczyk 

 

 

 

 

mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:stacja.obslugi@kmlomianki.info
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

Formularz oferty  

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................; Nr faxu  ...........................................  

 

e-mail …..................... 

  

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert  

„Sukcesywna dostawa wodnego roztworu mocznika” 

 zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi 

w SIWZ oraz w załącznikach za cenę: 

 

wartość netto zamówienia:  cena za 1 litr …….... x 12000 litrów = ………………………. zł  

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

 

Cena oferty brutto:…………………………zł 

 

 

 

...................................., dnia ...................      ………………………………………………..                                                                                                                 

 (podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń 

woli 

w imieniu Wykonawcy) 
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                Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 
 
 
 

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

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu:  

„Sukcesywna dostawa wodnego roztworu mocznika” 

 

oświadczam/my, że spełniamy warunki dotyczące: 

 

1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności  jeżeli 

przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem   technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie 

złożono wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

              

       

........................................................ 
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Załącznik nr 4  

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w Łomiankach, pomiędzy: 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedziba w Kiełpinie ul Rolnicza 248, 05-092 

Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099681, NIP 118-07-46-143 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - Bogdana Marcińczyka 

a 

………………………………….. , z siedzibą w ……………. przy ulicy 

…………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

……………………………….. , NIP …………….., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynu - wodnego roztworu 

mocznika, o nawie handlowej: …………..  w szacunkowej ilości 12 000 litrów.  

2. Zamawiający wymaga, aby dostawca płynu gwarantował jakość produktu zgodnie z 

wszystkimi 4 częściami normy ISO 22241-1/-2/-3/-4.  

3. Wykonawca dołączy do każdej dostawy świadectwo jakości producenta płynu 

potwierdzające zgodność z normą ISO 22241. Świadectwo jakości musi być w języku 

polskim. 

4. Zamawiający może w czasie trwania niniejszej umowy zakupić większą lub mniejszą 

ilość przedmiotu umowy, niż określoną w pkt. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniem pkt. 4 niniejszego paragrafu 

nie będzie stanowiła niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Zamawiającego. 

  

§ 2 

WARUNKI REALIZACJI DOSTAW 

 

1. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego, 

mieszczącej się w Kiełpinie ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki, transportem na koszt 

i ryzyko wykonawcy. 

2. Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach od 7.00 do 15.00. 

3. Ilość dostarczonego płynu rozliczana będzie na podstawie wskazań licznika 

zamontowanego w autocysternie. Jednorazowa dostawa wynosi ok. 800 – 1000 litrów. 

4. Rozliczenie ilości dostarczonego roztworu nastąpi w litrach, wg wskazań 

atestowanego licznika pomiarowego zainstalowanego na autocysternie, 

uwidocznionego w dowodzie wydania i potwierdzonego podpisem przez 

przedstawicieli obu stron. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną dostawę w terminie do 2 dni, 

licząc od dnia otrzymania zamówienia, zawierającego ilość zamawianego produktu, 
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otrzymanego faksem lub pocztą elektroniczną  od Zamawiającego. Do terminu 2 dni 

nie wliczają się soboty niedziele i święta. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za składanie zamówień u Wykonawcy są:  

p. Robert Pawłowski, tel. 22-751-33-79 w. 21, mail: stacja.obslugi@kmlomianki.info 

p. Piotr Nowicki 22-751-33-79 w. 26. mail: techniczny@kmlomianki.info.  
 

 

§ 3. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Cena sprzedaży roztworu mocznika wynosi: ………. zł. netto za litr. Cena zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją umowy i pozostaje niezmienna przez cały 

okres jej obowiązywania. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupiony i 

dostarczony od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni, licząc od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wykonawca wystawi fakturę za rzeczywistą ilość dostarczonego roztworu mocznika. 

 

 

§ 4. 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości dostarczanego płynu w zakresie 

zachowania właściwości oraz parametrów technicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobierania i przechowywania próbek z 

każdorazowej dostawy i w przypadku podejrzenia zaniżenia jakości płynu do 

przeprowadzenia badań w niezależnym laboratorium badawczym. Koszt badań 

ponoszą: Wykonawca w przypadku stwierdzenia wadliwości płynu lub Zamawiający 

w przypadku nie potwierdzenia podejrzeń odnośnie jakości płynu. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego 

badania laboratoryjnego, o którym mowa w pkt. 2, jakości odbiegającej od 

zadeklarowanej w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest wymiany 

całego dostarczonego wcześniej, również będącego w eksploatacji, nie spełniającego 

wymaganych parametrów jakościowych produktu na wolny od wad. 

4. W przypadku opóźnienia zamówionej dostawy  przedmiotu umowy, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości  50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), licząc za 

każdy dzień zwłoki, do dnia dostawy przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieterminowe dokonanie zapłaty 

w wysokości odsetek ustawowych. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne, w przypadku uszkodzenia systemu 

oczyszczania spalin w autobusach przez niewłaściwą jakość dostarczanego płynu. 

 

 
§ 5. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta w okresie: 1 roku od dnia podpisania umowy 

2. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z 30 dniowym terminem 

wypowiedzenia.  

mailto:stacja.obslugi@kmlomianki.info
mailto:techniczny@kmlomianki.info
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3. Odstąpienie od umowy nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy. W przypadku 

odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

 

§ 6. 

WARUNKI UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wykonawca nie może zaangażować osób trzecich (podwykonawców) do wykonania 

zamówienia. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z zachowaniem formy 

pisemnej – aneksem do umowy – pod rygorem nieważności. 

3. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów, które wynikną podczas 

wykonywania niniejszej Umowy w ugodowy sposób. W przypadku, gdy negocjacje 

nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozpatrywany przez 

Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 

 

……………………             ………………… 


