
„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 19.03.2019 r.  

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  nr ZW/6/2019 . 

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) 

 

 

I. 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: 

 

„Projekt i wykonanie przyłącza kablowego do podłączenia stacji ładowania autobusów 

elektrycznych” 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

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. 

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

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych.   

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i prac związanych z budową 

przyłącza kablowego do podłączenia stacji ładowania autobusów elektrycznych. 

2.  W ramach zamówienia Wykonawca ma wykonać nast. czynności: 

a) Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu przyłącza kablowego, 3 

fazowego 400V. Przyłącze będzie obsługiwało 2 stacje ładowania o mocy 
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docelowej (po wybudowaniu stacji trafo i doprowadzeniu SN) do 80kW każda  

( wykazanie mocy ma na celu dobór przekroju przewodów).  

b) Z istniejącej linii NN ładowarki będą zasilane mocą max. 2 x 40kW. 

c) Jeśli będzie to wymagane Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne 

opinie i zezwolenia.   

d) Proponowany projekt przyłącza przedstawiony jest w mapce - załączniku nr 2.  

e) W miejscu przyłącza do linii energetycznej należy ustawić skrzynkę na złącze 

kablowe oraz licznik energii elektrycznej. Przyłącze należy rozwiązać w taki 

sposób aby w przyszłości była możliwość przełączenia zasilania do naziemnej 

stacji trafo.  

f) Linia kablowa powinna być poprowadzona w ziemi. Wykonawca ma wykonać 

wszelkie prace ziemne niezbędne do ułożenia przewodu. 

g) Przyłącze należy zakończyć ustawieniem skrzynki elektrycznej z gniazdem 

przemysłowym 125A.  

h) Po wykonaniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną. 

 

3. Całość inwestycji będzie prowadzonych na terenie należącym do Zamawiającego. 

4. Wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania przyłącza zapewni 

Wykonawca. 

5. Miejsce wykonania inwestycji baza Komunikacji Miejskiej Łomianki, Kiełpin ul 

Rolnicza 248. 

6. Długość linii kablowej ok. 75 metrów. 

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 

1. Płatność przelewem po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołów wykonania usług. 

2. Warunki płatności: Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany 

w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury 

potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

V. Termin wykonania umowy; 

Wszelkie prace należy wykonać do dnia 15 maja 2019 . 

 

VI. 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, Upoważnienie do wykonywania prac 

na sieci elektro-energetycznej pod napięciem na terenie PGE Dystrybucja. Upoważnienie 

powinno być wydane przez PGE Dystrybucja. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;  

Zamawiający  nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;  

 



 3 

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

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

IX. TERMIN SKŁADANIA  OFERT;  

Termin składania ofert upływa dnia  25.03.2019 godz. 10:00 

 

X. OPIS KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT;  

 

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%. 

 

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. 

 

3. Osoby do kontaktu:  

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

Robert Pawłowski mail: stacja.obslugi@kmlomianki.info   

 

XI. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

11.1. Formularz oferty – załącznik. nr 1. 

11.2. Mapka z proponowanym przebiegiem linii kablowej – załącznik nr 2 

11.3. Wzór umowy zał. nr 3. 

 

 

 

 

 

Prokurent –  

Dyrektor ds. technicznych 

Piotr Nowicki  

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 pt. 

„Projekt i wykonanie przyłącza kablowego do podłączenia stacji ładowania autobusów 

elektrycznych” 

 zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi 

w SIWZ oraz w załącznikach za cenę: 

 

wartość netto zamówienia:   ………………………. 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 

 

Mapka z proponowanym przebiegiem linii kablowej  
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Załącznik nr 3  

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 

Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i prac związanych z budową przyłącza 

kablowego do podłączenia stacji ładowania autobusów elektrycznych. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca ma wykonać nast. czynności: 

a) Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu przyłącza kablowego, 3 

fazowego 400V. Przyłącze będzie obsługiwało 2 stacje ładowania o mocy 

docelowej (po wybudowaniu w przyszłości stacji trafo i doprowadzeniu SN) do 

80kW każda  (wykazanie mocy ma na celu dobór przekroju przewodów).  

b) Z istniejącej linii NN ładowarki będą zasilane mocą max. 2 x 40kW. 

c) Jeśli będzie to wymagane Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne 

opinie i zezwolenia.   

d) Proponowany projekt przyłącza przedstawiony jest w mapce - załączniku nr 2.  

e) W miejscu przyłącza do linii energetycznej należy ustawić skrzynkę na złącze 

kablowe oraz licznik energii elektrycznej. 

f) Linia kablowa powinna być poprowadzona w ziemi. Wykonawca ma wykonać 

wszelkie prace ziemne niezbędne do ułożenia przewodu. 

g) Przyłącze należy zakończyć ustawieniem skrzynki elektrycznej z gniazdem 

przemysłowym 125A.  

h) Po wykonaniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną. 

 

3. Całość inwestycji będzie prowadzonych na terenie należącym do Zamawiającego. 

4. Wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania przyłącza zapewni 

Wykonawca. 

5. Miejsce wykonania inwestycji baza Komunikacji Miejskiej Łomianki, Kiełpin ul 

Rolnicza 248. 

6. Długość linii kablowej ok. 75 metrów. 
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§ 2. 

Cena i warunki płatności 

 

1). Wartość umowy netto wynosi:  ………………………. zł  

2). Płatność miesięcznie po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołów odbioru. 

3). Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany w umowie rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury. 

 

 

§ 4. 

Kary umowne 

 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości,                       

w przypadku: 

1). W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę. – 20% wartości zamówienia netto określonej w § 3 ust. 1 umowy; 

2). Niedotrzymania terminu o których mowa w § 5, dotrzymania których zobowiązany 

był Wykonawca, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z 

umowy lub uzgodnionego przez Strony – w wysokości 2% wartości zamówienia 

netto określonej w § 3 ust. 1 umowy; 

3). Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

 

 

§ 5. 

Termin wykonania umowy 

 

1). Termin wykonania umowy: do dnia 15 maja 2019.  

2). Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego. 

 

 

 

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

dla każdej ze Stron. 

5). Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawie realizacji umowy są: 

 

Ze strony Zamawiającego: ……………………………. .tel:…………………… 

mail……………………….. 

 

Ze strony Wykonawcy: ……………………………. .tel:…………………… 

mail……………………….. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 

 

 

……………………            …………………… 

    

 


