
 

„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 01.10.2020 r.  

 

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA) 

nr ZW/18/2020 

Zakup i dostawa mobilnego kontenera socjalnego. 
 

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, nr  BDO 000233238 

Tel. 227513379, 227512175, fax. 227513379  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 t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).  

c) Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich 

odrzucenia. 

d) Inne formy dopuszczenia ofert: (np. wariantowe lub częściowe): nie dotyczy. 

e) Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego mobilnego pawilonu z płyt 

warstwowych. Płyty nie powinny mieć parametrów gorszych niż: płyta warstwowa 

z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm i przenikalności termicznej 

0,38W/m2K. Pawilon musi posiadać konstrukcję nośną wykonaną z profili 

stalowych umożliwiającą dowolne przemieszczanie za pomocą wózka widłowego 

lub uchwytów na górze kontenera. W zakres przedmiotu wchodzi również 

ustawienie pawilonu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie bazy 

KMŁ. 

3.2. Wymiar zewnętrzny ścian: 450 (+/-10) cm x 250 (+/- 10) cm  

3.3. Wysokość wewnątrz budynku nie mniej niż 240cm. 

3.4. Kolor elewacji biały. Narożniki, obróbka otworów okiennych i drzwi oraz obróbka 

boczna dachu w kolorze czerwonym.  

3.5. Ściany: Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm.  

3.6. Podłoga: Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm, 

wzmocniona płytą OSB o grubości min. 12mm i wykończona wykładziną PCV 

przeznaczoną do obiektów o dużym nasileniu ruchu.  
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3.7. Dach: Jednospadowy wykonany z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o 

grubości 100mm. Obrys dachu powinien wystawać poza ściany na ok. 10 – 20cm.   

3.8. Okna wykonane z PVC, z szybą zespoloną, uchylno – rozwierne - 2 szt.  

O wymiarach wykazanych na rys. poniżej. Drzwi stalowe pełne, ocieplone, z 

uszczelkami   - 1 szt.  O szerokości w świetle przejścia min. 90cm. 

3.9. W kontenerze musi być wykonana instalacja elektryczna w postaci przyłącza z 

bezpiecznikami, oświetleniem dwupunktowym na suficie i dwa podwójne gniazda 

elektryczne umiejscowione obok okien.   

3.10. Koszt wykonania kontenera obejmuje dostarczenie i ustawienie we wskazanym u 

Zamawiającego miejscu. 

3.11. Gwarancja 24 miesiące. 

3.12. Rysunek przedstawiający układ pomieszczenia i wymiary: 

 

 
 
 
 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAPŁATY; 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 

28.10.2020 r. 

4.2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez uprawnionych 

przedstawicieli Stron końcowego bezusterkowego protokołu odbioru bez uwag i 

zastrzeżeń. Zapłata nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury. 

 

5. Kryteria oceny oferty. 

Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Najniższa cena oferty – 100%.  

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

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

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 
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6.1. Oświadczenie wg wzoru załącznika nr 2 do siwz; 

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który na dzień otwarcia ofert został wykreślony z 

Wykazu podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

(KAS). Zamawiający przeprowadzi weryfikację z pomocą Rejestru udostępnionego na 

stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  

 

7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 

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

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

oraz dokumenty wskazane w pkt. 6 siwz. 

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. Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty:  

7.3.1 W formie papierowej w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie 

należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) wykonawcy oraz oznaczenie „Oferta - Zakup i dostawa mobilnego 

kontenera socjalnego”. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub 

wysłać na adres: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin ul. 

Rolnicza 248, 05-092 Łomianki;  

albo 

7.3.2 W formie elektronicznej w formacie skanu. Ofertę należy przesłać na adres  

e mail: zamówienia.publiczne@kmlomianki.info  

7.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

7.6. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

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 

 

8. Termin złożenia oferty: 

8.1. Ofertę należy złożyć do dnia 09.10.2020 r. do godziny  10:00. 

8.2. 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. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska 

Łomianki Sp. z o.o., Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki.  

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: 

ado@kmlomianki.info lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Wraz ze złożeniem oferty wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
mailto:zamówienia.publiczne@kmlomianki.info
mailto:ado@kmlomianki.info
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danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a, b i f RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu wyłonienia najlepszej 

oferty; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

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. 

 

 

 

 

Dyrektor ds. technicznych i przewozów 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz oferty  

 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 

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

 

 

Nr telefonu  .........................................; e-mail …..................... 

  

 

                

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

 

Zakup i dostawa mobilnego kontenera socjalnego 

 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto: ………………………..…………….zł  

Kwota brutto: ………………………………….……zł. 

1. ZOBOWIĄZUJEMY się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 

 

 

...................................., 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:  

Zakup i dostawa mobilnego kontenera socjalnego 
 

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. 

 

 

 

 

        

         

      

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

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór UMOWY  

 

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; nr BDO 000233238; 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 PLN zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
reprezentowaną przez: 
Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy  
 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego mobilnego pawilonu z płyt 

warstwowych. Płyty nie powinny mieć parametrów gorszych niż: płyta warstwowa z 

rdzeniem styropianowym o grubości 100mm i przenikalności termicznej 0,38W/m2K. 

Pawilon musi posiadać konstrukcję nośną wykonaną z profili stalowych umożliwiającą 

dowolne przemieszczanie za pomocą wózka widłowego lub uchwytów na górze 

kontenera. W zakres przedmiotu wchodzi również ustawienie pawilonu w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego na terenie bazy KMŁ.  

2) Wymiar zewnętrzny ścian: 450 (+/-10) cm x 250 (+/- 10) cm  

3) Wysokość wewnątrz budynku nie mniej niż 240cm. 

4) Kolor elewacji biały. Narożniki, obróbka otworów okiennych i drzwi oraz obróbka 

boczna dachu w kolorze czerwonym.  

5) Ściany: Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm.  

6) Podłoga: Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 100mm, wzmocniona 

płytą OSB o grubości min. 12mm i wykończona wykładziną PCV przeznaczoną do 

obiektów o dużym nasileniu ruchu.  

7) Dach: Jednospadowy wykonany z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o 

grubości 100mm. Obrys dachu powinien wystawać poza ściany na ok. 10 – 20cm.   

8) Okna wykonane z PVC, z szybą zespoloną, uchylno – rozwierne - 2 szt.  

9) O wymiarach wykazanych na rys. poniżej. Drzwi stalowe pełne, ocieplone, z uszczelkami   

- 1 szt.  O szerokości w świetle przejścia min. 90cm. 

10) W kontenerze musi być wykonana instalacja elektryczna w postaci przyłącza z 

bezpiecznikami, oświetleniem dwupunktowym na suficie i dwa podwójne gniazda 

elektryczne umiejscowione obok okien.   

11) Koszt wykonania kontenera obejmuje dostarczenie i ustawienie we wskazanym u 

Zamawiającego miejscu. 

12) Gwarancja 24 miesiące. 

13) Rysunek przedstawiający układ pomieszczenia i wymiary: 
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§ 2 

Termin wykonania zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 

28.10.2020 r. 

 

 

§3 

Cena przedmiotu umowy i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączną cenę zgodną z ofertą złożoną przez Wykonawcę w wysokości:  

cena netto ................ zł + podatek VAT ................ tj. ......................... zł cena brutto: 

............................. zł (słownie: ......................................................................) 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez uprawnionych przedstawicieli 

Stron końcowego bezusterkowego protokołu odbioru  bez  uwag i zastrzeżeń. Zapłata 

nastąpi na rachunek  Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień 

zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów VAT, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 106). 

4. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela KMŁ Sp. z o.o. gwarancji na okres 24 miesięcy na 

wykonaną usługę i materiał. Co oznacza, że zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia 

wszelkich wad, usterek i niesprawności które wystąpiło w tym okresie.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 4 dni od momentu 

zgłoszenia usterki. 

 

§5 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 złotych za każdy dzień opóźnienia za 

każdy dzień opóźnienia. Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego w umowie jako 

ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 złotych za każdy dzień opóźnienia 

w naprawie gwarancyjnej. 

3. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie. 

4. Kara umowna naliczana będzie za każde ze zdarzeń z osobna. 

5. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla Zamawiającego. 

6. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty wysłania wezwania. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób którymi 

posługuje się przy wykonaniu umowy jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

 

§6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów czy kar, w przypadku gdy przedmiot umowy: 

1) Nie zostanie przekazany w terminie przewidzianym umową, a opóźnienie w 

wydaniu przekraczać będzie 10 dni. 

2) nie nadaje się do umówionego użytku, w szczególności na skutek jego wad.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności 

i nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

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