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 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  nr ZW/8/2019 .  
(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: 

 

„Rozbiórka części hali magazynowej” 
 

2. 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. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka części hali magazynowej o powierzchni ok. 135m
2
, 

zaznaczona w załączniku nr 1 do SIWZ – mapa. Część przeznaczona do rozbiórki była 

dostawiona do istniejącego magazynu i posiada konstrukcję niezależną od wcześniej 

postawionej hali. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej wspartej na stalowych 

profilach. Dach z blachy trapezowej stalowej. Ściany budynku z bloczków gazobetonowych 
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otynkowanych, o grubości ścian ok. 27 cm. Posadzka i fundamenty poniżej podłoża nie są 

przewidziane do rozbiórki.   W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych należy segregować 

odpady jak np. elementy metalowe. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów 

nie nadających się do powtórnego użycia (gruz) na zorganizowanym wysypisku.  

Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć teren przed wejściem osób 

nieupoważnionych, oraz zachowywać wszelkie niezbędne przepisy BHP.  

 

Wszystkie prace należy wykonać bez naruszenia konstrukcji części hali nie przeznaczonej 

do rozbiórki.  

W ramach rozbiórki Wykonawca ma wykonać następujące prace: 

1. Demontaż 2szt. latarni zewnętrznych i odcięcie instalacji elektrycznej. Należy 

zachować połączenie prądowe zasilania lamp oświetlenia placu.  

2. Demontaż poszycia dachowego i obróbek blacharskich. 

3. Rozbiórka konstrukcji dachowej. 

4. Odcięcie pionowych belek konstrukcji stalowej dachu. 

5. Demontaż drzwi stalowych. 

6. Rozbiórka ścian zewnętrznych i ściany środkowej. 

7. Fundamenty budynku należy skuć na poziomie podłoża. 

8. Wywózka gruzu i złomu. 

 

W następnym etapie należy: 

9. Zamurować otwory po drzwiach garażowych w istniejącej hali magazynowej – 

4szt. Wymiary otworów 3,10 x 4,20m.  Do zamurowania 3 szt. otworów należy 

użyć bloczków z gazobetonu o wym. 24x24x59cm. A jeden otwór zamurować 

bloczkami o wym. 24x12x59cm.  

10. Wszystkie zamurowane otwory należy otynkować. 

11. Po rozbiórce części hali, montaż nowej rynny dachowej wraz z obróbkami wzdłuż 

ściany budynku magazynowego. 

12. Montaż latarni oświetleniowych. Miejsce montażu do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

13. Uporządkowanie terenu 

 

 

4. Termin wykonania prac; 

Prace rozbiórkowe należy wykonać do dnia 10 maja 2019r. 

 

 

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: 

 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

 

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 
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"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;  

 

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

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 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. 

 

 

8. TERMIN SKŁADANIA  OFERT;  

Termin składania ofert upływa dnia  11.04.2019 godz. 10:00 

 

 

9. 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  Tel 22-751-33-79 wew.21 

 

 

 

mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:stacja.obslugi@kmlomianki.info
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10. ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA 

 

1) Mapa z zaznaczoną częścią budynku do rozbiórki – załącznik. nr 1. 

2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

3) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 3 

4) Wzór umowy zał. nr 4. 

 

 

 

 

 

Dyrektor ds. technicznych i przewozów 

Piotr Nowicki 
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Załącznik nr 2 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 nr ZW/8/2019. 

„Rozbiórka części starej hali magazynowej” 

 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 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 
 
 
 

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

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu nr ZW/8/2019 .:  

„Rozbiórka części starej hali magazynowej” 

 

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 

 UMOWA - WZÓR 

 

zawarta w dniu ………………………. w Kiełpinie pomiędzy: 

 

……………………………………….z siedzibą w …………………………………………… 

NIP …………………,  

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje: 

 

…………………………………………………….. 
 

a  

 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie przy ulicy Rolniczej 248, 

05-092 Łomianki, NIP: 118-07-46-143; REGON: 012271362; wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000099681, kapitał 

zakładowy 11 098 500,00 PLN, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

reprezentowaną przez: 

Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki  

Sp. z o.o. 

 

  

§1  

Przedmiot umowy 

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka części hali magazynowej o powierzchni ok. 135m
2
, 

zaznaczona w załączniku nr 1 do SIWZ – mapa. Część przeznaczona do rozbiórki była 

dostawiona do istniejącego magazynu i posiada konstrukcję niezależną od wcześniej 

postawionej hali. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej wspartej na stalowych 

profilach. Dach z blachy trapezowej stalowej. Ściany budynku z bloczków gazobetonowych 

otynkowanych, o grubości ścian ok. 27 cm. Posadzka i fundamenty poniżej podłoża nie są 

przewidziane do rozbiórki.   W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych należy segregować 

odpady jak np. elementy metalowe. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów 

nie nadających się do powtórnego użycia (gruz) na zorganizowanym wysypisku.  

Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć teren przed wejściem osób 

nieupoważnionych, oraz zachowywać wszelkie niezbędne przepisy BHP.  

 

Wszystkie prace należy wykonać bez naruszenia konstrukcji części hali nie przeznaczonej 

do rozbiórki.  

W ramach rozbiórki Wykonawca ma wykonać następujące prace: 

1. Demontaż 2szt. latarni zewnętrznych i odcięcie instalacji elektrycznej. Należy 

zachować połączenie prądowe zasilania lamp oświetlenia placu.  

2. Demontaż poszycia dachowego i obróbek blacharskich. 

3. Rozbiórka konstrukcji dachowej. 

4. Odcięcie pionowych belek konstrukcji stalowej dachu. 

5. Demontaż drzwi stalowych. 

6. Rozbiórka ścian zewnętrznych i ściany środkowej. 

7. Fundamenty budynku należy skuć na poziomie podłoża. 

8. Wywózka gruzu i złomu. 
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W następnym etapie należy: 

9. Zamurować otwory po drzwiach garażowych w istniejącej hali magazynowej – 

4szt. Wymiary otworów 3,10 x 4,20m.  Do zamurowania 3 szt. otworów należy 

użyć bloczków z gazobetonu o wym. 24x24x59cm. A jeden otwór zamurować 

bloczkami o wym. 24x12x59cm.  

10. Wszystkie zamurowane otwory należy otynkować. 

11. Po rozbiórce części hali, montaż nowej rynny dachowej wraz z obróbkami wzdłuż 

ściany budynku magazynowego. 

12. Montaż latarni oświetleniowych. Miejsce montażu do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

13. Uporządkowanie terenu. 

§2 

Termin wykonania usługi 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi określonej w §1  przedmiotu zamówienia 

do dnia 10 maja 2019. 

§3 

Wynagrodzenie i sposób zapłaty 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie za usługi określone w 

§1 umowy w kwocie: …………………………………..  netto, …………………… zł 

brutto. 

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i 

odbiorze robót na podstawie przedłożonej prawidłowo wypełnionej faktury VAT, płatnej 

przelewem w terminie 14 dni od wystawienia Zamawiającemu faktury.  

3. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót. 

 

§4 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

wysokości po 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

2. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie terminu 

zapłaty. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

4. W przypadku opóźnienia wykonania robót przez Wykonawcę o 14 dni. Zamawiający 

może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 

przedmiotu umowy. 
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§5 

Inne postanowienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

posiadających atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zachować wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

wymogów ochrony środowiska, ładu i porządku. Wykonawca ponosi również 

odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu w czasie prowadzenia prac 

rozbiórkowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami. Ewentualne 

podzielenie części robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§6 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§7 

W sprawach nie unormowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego, prawa budowlanego i inne mające związek z przedmiotem umowy. 

 

§8 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 Zamawiający            Wykonawca 

 

 

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

  

 

 
 


