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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 05.05.2022 r. 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)  

nr ZW/8/2022  

Przedmiotem postępowania jest: 

Częściowe utwardzenie wjazdów i placu manewrowego KMŁ Sp. z o.o. 

 
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 7513379  

nr BDO 000233238  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna: zamówienie sektorowe, wartość 

zamówienia nie przekracza wartości określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.).  

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

odrzucenia. 

2.4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Częściowe utwardzenie wjazdów i placu 

manewrowego KMŁ Sp. z o.o. 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3  - 

Wzór umowy. 

 

4. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty.  
4.1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 

30.06.2022 r.  

4.2. Termin płatności: 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

 

5. Kryteria oceny oferty. 

Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

cena najniższej oferty – 100%. 
 

 



2 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 
 

Wykonawca wraz z ofertą złoży 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 wraz 

z kalkulacją ceny, 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 nazwę postępowania: „Oferta – częściowe utwardzenie 

wjazdów i placu manewrowego KMŁ Sp. z o.o.”. 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: zamowienia.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, e-mail: techniczny@kmlomianki.info, tel. 22-751-33-79 wew.3, 

Robert Pawłowski, tel. 22-751-33-79 wew.4, email: stacja.obslugi@kmlomianki.info. 

 

8. Termin złożenia oferty: 

8.1.  Ofertę należy złożyć do dnia 13.05.2022 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 

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

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
mailto:kadry@kmlomianki.info
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2) Wraz ze złożeniem oferty wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich 

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: 

1) formularz ofertowy, 

2) oświadczenie Wykonawcy, 

3) Wzór umowy, 

 

 

Prezes Zarządu 
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Załącznik nr 1 do SIWZ ZW/8/2022 
 

Formularz oferty 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 

Forma organizacyjno prawna: 

 

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

 

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

 

 

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

  

 

                

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu: Częściowe utwardzenie wjazdów i placu manewrowego 

KMŁ Sp. z o.o. 

 

Oferuję należyte wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

…….................. zł  netto (słownie: ……………………………) w tym: 

Etap 1 – plac przed halą warsztatową …….................. zł  netto; 

Etap 1a – obszar obok hali warsztatowej …….................. zł  netto; 

Etap 2 – obszar obok wjazdu głównego na teren bazy + wjazd obok bramy …….................. zł  

netto; 

Etap 3 – wjazd do bramy od strony drogi oraz naprawa drogi dojazdowej do bazy KMŁ 

…….................. zł  netto; 

Etap 4  – naprawa nawierzchni przy wjeździe do bramy nr 2 …….................. zł  netto; 

 

 

1. ZOBOWIĄZUJEMY się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach. 

2. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

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

 

 
………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ ZW/8/2022 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

 

Częściowe utwardzenie wjazdów i placu manewrowego KMŁ Sp. z o.o. 

 

oświadczam/my, że: 

 

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie; 

3) Dysponuję/jemy  odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) Jestem/śmy 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. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ ZW/8/2022 

 

 

WZÓR - UMOWA 

 

zawarta w dniu ……2022 r. w Kiełpinie, pomiędzy: 

 

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; BDO 000233238, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000099681, kapitał zakładowy 11 697 500,00 PLN zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

reprezentowaną przez: 

Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 

 

a 

…………………….. zwaną dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez: ………………………… 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest Częściowe utwardzenie wjazdów i placu manewrowego 

KMŁ Sp. z o.o. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia a są konieczne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym 

potwierdzone protokołem konieczności.  

 

 

§ 2 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Roboty budowlane będą prowadzone z podziałem na 4 etapy zgodnie z załącznikiem nr 

1 do umowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za 

działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 

bezpieczeństwo na terenie budowy.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 

trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych 

oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

7. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie 

budowy. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

 

 
§ 3. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

następujące wynagrodzenie: …….................. zł netto (słownie: …………………………) 

w tym: 

1) etap 1 – plac przed halą warsztatową …….................. zł netto; 

2) etap 1a – obszar obok hali warsztatowej …….................. zł netto; 

3) etap 2 – obszar obok wjazdu głównego na teren bazy + wjazd obok bramy 

…….................. zł  netto; 

4) etap 3 – wjazd do bramy od strony drogi oraz naprawa drogi dojazdowej do bazy 

KMŁ …….................. zł  netto; 

5) etap 4  – naprawa nawierzchni przy wjeździe do bramy nr 2 …….................. zł  netto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę związane z realizacją niniejszej umowy i pozostaje niezmienne przez cały 

okres jej obowiązywania z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania należności w terminie 14 dni, licząc od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury 

będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót.  

4. 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 2022 r., poz. 931).  

5. Za dzień zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

6. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. 

jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 931), Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktury, 

duplikatów tej faktury oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Wykonawcę.  

7. W przypadku gdy, przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktury 

drogą elektroniczną, Zamawiający zobowiązuje się przyjmować fakturę w formie 

papierowej. 

8. Faktura będzie przesyłana na adres e-mail: faktury@kmlomianki.info wystawiane przez: 

………..* wpisać adres(y) e-mail Wykonawcy, z których będą dostarczane faktury. 

9. W razie zmiany adresu e-mail Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego 

powiadomienia o nowym adresie. 
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§ 4. 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy w wysokości 

0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w toku czynności odbioru robót, w 

wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji , w wysokości 0,2% 

wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% 

wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto; 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz.2095 t.j.) 

6. Kary umowne są wymagalne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania 

do zapłaty.  

§ 5. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, licząc od daty Odbioru 

końcowego robót.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres 12 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w KC.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od dnia zgłoszenia.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 

wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych. 

5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

7. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
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§ 6. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do 

30.06.2022 r. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni w 

przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji przedmiotu umowy a przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni.  

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. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie 

uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, 

Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do 

zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót 

budowlanych.  

 

§ 7. 

WARUNKI UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z Wykonawcą są: Piotr Nowicki 510 272 088 

email: techniczny@kmlomianki.info oraz Robert Pawłowski, tel. 506 082 811 , email: 

stacja.obslugi@kmlomianki.info. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z Zamawiającym są: 

……………………………………….., tel. ………………., email:…………...  

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

pisemnej – aneksem do umowy – pod rygorem nieważności. 

4. 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. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – klauzula RODO.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:stacja.obslugi@kmlomianki.info
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Załącznik nr 1 do umowy z dnia …… 

Przedmiot zamówienia: 

 

1. Wykonanie częściowego utwardzenia terenu bazy autobusowej komunikacji 

miejskiej, zlokalizowanej w Kiełpinie ul. Rolnicza 248, razem z wjazdami i 

odcinkiem drogi dojazdowej do bazy. Obszary które będą podlegały utwardzeniu 

wykazane są na rysunku nr 1.  

2. Łącznie do wyasfaltowania jest około 1 536 m
2
. W tym:  

a) teren do asfaltowania bez korytowania – 549 m
2
. 

b) teren do asfaltowania z korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa – 

987 m
2
.  

3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca 

realizacji zamówienia, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być 

przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Pominięcie 

wizji lokalnej, nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego skalkulowania ceny oferty. 

 

4. Prace należy wykonać etapami dla zachowania ciągłości działania bazy. 

 

5. Etap 1 – plac przed halą warsztatową. 

a) Należy wykonać korytowanie na głębokość ok. 30  cm oraz wywóz nadmiaru 

materiału – 760 m
2
. 

b) Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz zagęszczenie ok 25 cm. 

c) Montaż studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 100 cm z pokrywą 

betonową i włazem rewizyjnym, głębokość ok 2 metrów.  

d) Montaż studzienki ściekowej (np. 270x270 mm z kratą żeliwną B125 kod 

produktu: SG25251711) oraz podłączenie do studni chłonnej. 

e) Spryskanie podłoża emulsją asfaltową. 

f) Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca KR 3-4 gr 5cm 

g) Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna KR 3-4 gr 5cm. 

Poziom asfaltu nie może wychodzić ponad kostkę brukową przed wjazdem na 

halę warsztatową. 

h) Należy zwrócić uwagę aby wyrównać poziom nawierzchni etapu 1, 1a i 2. 

 

6. Etap 1a. Obszar obok hali warsztatowej – 94 m
2
.  

a) Spryskanie podłoża emulsją asfaltową. 

b) Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca KR 3-4 gr 5cm. 

c) Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna KR 3-4 gr 5cm.   

d) Należy zwrócić uwagę aby wyrównać poziom nawierzchni etapu 1. 

 

7.  Etap 2 – Obszar obok wjazdu głównego na teren bazy, obejmujący obszar o wym. ok 

13,5 x 29 m + wjazd obok bramy. Powierzchnia etapu prac – 440 m
2
. 

a) Spryskanie podłoża emulsją asfaltową. 

b) Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca KR 3-4 gr 5cm. 

c) Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna KR 3-4 gr 5cm.  



12 

 

d) Przejście z nowo nakładanego asfaltu na starą część placu należy wykonać z 

łagodnym zejściem i korytowaniem krawędzi styku ze starą nawierzchnią 

placu. 

 

8. Etap 3 – Wjazd do bramy od strony drogi  oraz naprawa drogi dojazdowej do bazy 

KMŁ. Powierzchnia etapu prac – 227m
2
. 

a) Należy wykonać korytowanie na głębokość ok. 30  cm – 100 m
2
oraz wywóz 

nadmiaru materiału (dotyczy tylko wjazdu znajdującego się na terenie KMŁ). 

b) Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz zagęszczenie ok 25 cm. 

c) Frezowanie odcinka drogi o długości  26 m. Podczas prac na drodze należy 

zastosować ostrzegawcze zapory drogowe.  

d) Ułożenie krawężników drogowych przy wjeździe. Łączna długość 22 metry. 

e) Montaż studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 100 cm z pokrywą 

betonową i włazem rewizyjnym, głębokość ok. 2 m.  

f) Montaż studzienki ściekowej (np. 270x270 mm z kratą żeliwną B125 kod 

produktu: SG25251711) oraz podłączenie do studni chłonnej. 

g) Spryskanie podłoża emulsją asfaltową. 

h) Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca KR 3-4 gr 5cm 

i) Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna KR 3-4 gr 5cm. 

 

9. Etap 4  – Naprawa nawierzchni przy wjeździe do bramy nr 2. Nadlanie asfaltu na 

styku drogi asfaltowej i betonowego wjazdu aby zlikwidować możliwość tworzenia 

się kałuż.  Powierzchnia ok 15 m
2
. 
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Rysunek nr 1
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Załącznik nr 2 do umowy z dnia ….. 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (WYKONAWCÓW) SPÓŁKI 

DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.ORAZ 

DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW  

 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę, 

pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony 

Wykonawcy, zbieranych w celu zawarcia i realizacji umowy jest spółka działająca pod firmą 

Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie (05-092) przy ul. Rolniczej 248, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000099681, NIP: 1180746143, dalej jako: „Administrator”. Kontakt do 

Administratora: email: ado@kmlomianki.info lub kadry@kmlomianki.info, tel.: 22 751-33-79, wew. 

29.  

2. Administrator przetwarza dane osobowe Wykonawcy lub osób reprezentujących Wykonawcę, oraz 

pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony 

Wykonawcy w zakresie podanym w umowie i w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Ponadto przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy będzie konieczne dla celów innych niż 

wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń 

finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

 

Dodatkowo, w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie danych 

osobowych Wykonawcy dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na 

realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w zakresie dochodzenia ewentualnych 

roszczeń oraz w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników 

Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, rozumianych jako bieżący kontakt 

z tymi osobami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W innych przypadkach, dane osobowe Wykonawcy, 

pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony 

Wykonawcy, przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i 

celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

3. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i 

wykonywania umowy, niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub 

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody może 

być niezbędne do podjęcia działań określonych w treści zgody. Podanie danych osobowych 

pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony 

Wykonawcy może być warunkiem wykonywania umowy lub może być niezbędne do realizacji celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  

4. Dane osobowe Wykonawcy, pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób 

kontaktowych ze strony Wykonawcy, mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom 

Administratora, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom 

współpracującym z Administratorem na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Dane osobowe Wykonawcy, pracowników lub współpracowników Wykonawcy lub innych osób 

kontaktowych ze strony Wykonawcy, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celów, tj. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia procesu realizacji umowy, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez 

Administratora uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w zakresie określonym 

powyżej. Dodatkowo w zakresie w jakim dane osobowe Wykonawcy, pracowników lub 

współpracowników Wykonawcy lub innych osób kontaktowych ze strony Wykonawcy, są 

przetwarzane na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na takie 

przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.  

6. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  



15 

 

 

7. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie 

określonym w art. 15 RODO) i ich sprostowania (w zakresie określonym w art. 16 RODO), usunięcia 

(w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w zakresie określonym w art. 

18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) lub do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie określonym w art. 21 RODO), a w zakresie 

w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora 

narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
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