
 

„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 08.05.2018r. 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Nazwa postępowania:  
Koncepcja wybudowania buspasa na drodze krajowej nr 7 pomiędzy 
Łomiankami a Warszawą w ciągu ulic Kolejowej i Pułkowej.  

 
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. 227513379, 227512175, fax. 227513379  w 25 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
1) Postępowanie 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 2017 r., poz. 1579).  

3) Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia. 
4) Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienie jest opracowanie w postaci koncepcji  wybudowania buspasa na 
drodze krajowej nr 7 na granicy Łomianek i  Warszawy w ciągu ulic Kolejowej i Pułkowej, 
na odcinku od ulicy Pancerz w Łomiankach do ulicy Muzealnej w Warszawie.  
Opracowanie powinno zawierać: 
 
1) Analizę stanu aktualnego, w tym: 

a) analizę tras linii autobusowych ZTM w gminie Łomianki; 
b) potoki pasażerów w komunikacji autobusowej w godzinach szczytu porannego i 

popołudniowego w ulicy Kolejowej i Pułkowej;  
c) aktualne natężenie ruchu na ulicy Kolejowej, Pułkowej i Wóycickiego w godzinach 

szczytu porannego i popołudniowego z podziałem na samochody osobowe (z 
podziałem na samochody prywatne i taksówki), pojazdy ciężarowe, komunikacji 
masowej (z podziałem na autobusy ZTM, dowozowe do CH Łomianki, do lotniska 
Warszawa-Modlin i dalekobieżne);  

d) średni czas przejazdu komunikacją autobusową i samochodową na odcinku węzeł 
"Brukowa" - węzeł przesiadkowy Młociny; 

2) Propozycję dwóch wariantów wytyczenia buspasa wraz z oceną możliwości ich realizacji 
wraz z mapami w skali 1:1000: 
a) jako BRT w pasie zieleni dzielącym jezdnie;  



 

b) jako pas skrajny prawy w ulicy Pułkowej, po poszerzeniu jej do przekroju 2x3; wraz 
z koniecznymi śluzami dla autobusów, 

3) Oba warianty powinny zawierać podwarianty: 
a) w obu kierunkach;  
b) tylko w kierunku Łomianki - Młociny; 

4) Prognozy potoków pasażerów w komunikacji autobusowej dla każdego z wariantów po 
optymalizacji linii autobusowych dla każdego z wariantów buspasa; 

5) Prognozy ruchu samochodów osobowych po wytyczeniu buspasa; 
6) Pełną analizę ekonomiczną dla każdego z wariantów, w tym: 

a) koszty budowy; 
b) zyski po stronie ZTM z powodu zmniejszenia kosztów obsługi komunikacji 

autobusowej; 
c) zyski po stronie pasażerów; 
d) stopę zwrotu; 

7) Analizę możliwości wydłużenia pasa prawoskrętu z ulicy Pułkowej w ul. Wójcickiego i 
optymalizacji sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu, w tym wyznaczenia śluz dla 
komunikacji autobusowej; 

8) Wskazanie wariantu optymalnego wraz z uzasadnieniem. 
9) Analizę możliwości adaptacji parkingu przy CH Łomianki na potrzeby Park & Ride.  
10) Wskazanie możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy UE lub innych. 
11) Wnioski i rekomendacje. 
12) Jako godziny szczytu porannego należy przyjąć okres 6:30-9:00, a popołudniowego 

15:30-18:00.  
13) Liczenie potoków pasażerów i natężenia ruchu samochodów osobowych należy 

przeprowadzić w dni robocze w typowym okresie dla komunikacji (tzn. nie w czasie ferii 
i wakacji). Wszystkie dane dotyczące potoków należy zaprezentować w czytelnej formie 
w postaci tabel i wykresów.” 

 
4. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty  

1). Termin wykonania usługi: do dnia 30.09.2018 roku.  
2). Płatność przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. 
3). Termin płatności 14 dni. 

 
5. Kryteria oceny oferty: 

a) Cena oferty - 100% (waga kryterium)  
 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia poprzez 
udokumentowanie że w ciągu ostatnich 5 lat, wykonał opracowanie tożsame z przedmiotem 
zamówienia lub dotyczące inżynierii ruchu dla komunikacji miejskiej. 
 

7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 
a) Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej SIWZ. 
b) 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. 

c) Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. 
d) Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) wykonawcy.  
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
f) Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Bogdan Marcińczyk Tel 22-751-33-79 wew. 20,  
mail: bogdanmarcinczyk@kmlomianki.info  
Piotr Nowicki,: Tel 22-751-33-79 wew. 26, mail: techniczny@kmlomianki.info  
 

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 
a) Ofertę należy złożyć do dnia 17 maja 2018.r. do godziny  10:00 w siedzibie 

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

ul.  Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

b) 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. Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – wzór oferty 
Załącznik nr 2 –Wzór umowy 
 
 

Prezes Zarządu  
Bogdan Marcińczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz oferty  
 

.................................................. 
(pieczęć firmowa) 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:  
 
 .......................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: 
 
............................................................................................................................ 
 
Forma organizacyjno prawna: ...................................................................................... 
 
NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 
 
 
Nr telefonu  .........................................;  e-mail …..................................................... 

                 
 

Składając ofertę w postępowaniu na:  
 
Koncepcja wybudowania buspasa na drodze krajowej nr 7 pomiędzy 
Łomiankami a Warszawą w ciągu ulic Kolejowej i Pułkowej.  
 
Razem kwota zamówienia …………. zł netto, …………… zł brutto 

 
 
 

1. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 
na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ – tj. 14 dni od 
daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
 

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

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
         
 
 
 
 
 



 

         Załącznik nr 2 
UMOWA 

zawarta w Łomiankach, w dniu …………..…r. 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, zwaną w treści umowy 
„Zleceniodawcą”, NIP 118-07-46-143, reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu - Bogdana Marcińczyka 
 
a 
……………………………………….. z siedzibą w  …………………………., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………………………. pod 
numerem KRS: …………………………, zwaną w treści umowy „Doradcą”,  
NIP …………………………  reprezentowanym przez: 
 
………………………………….. 
 
 

§ 1. 
 

Przedmiotem zamówienie jest opracowanie w postaci koncepcji  wybudowania buspasa na 
drodze krajowej nr 7 na granicy Łomianek i  Warszawy w ciągu ulic Kolejowej i Pułkowej, na 
odcinku od ulicy Pancerz w Łomiankach do ulicy Muzealnej w Warszawie.  

Opracowanie powinno zawierać: 
 
1) Analizę stanu aktualnego, w tym: 

a. analizę tras linii autobusowych ZTM w gminie Łomianki; 
b. potoki pasażerów w komunikacji autobusowej w godzinach szczytu porannego i 

popołudniowego w ulicy Kolejowej i Pułkowej;  
c. aktualne natężenie ruchu na ulicy Kolejowej, Pułkowej i Wóycickiego w godzinach 

szczytu porannego i popołudniowego z podziałem na samochody osobowe (z 
podziałem na samochody prywatne i taksówki), pojazdy ciężarowe, komunikacji 
masowej (z podziałem na autobusy ZTM, dowozowe do CH Łomianki, do lotniska 
Warszawa-Modlin i dalekobieżne);  

d. średni czas przejazdu komunikacją autobusową i samochodową na odcinku węzeł 
"Brukowa" - węzeł przesiadkowy Młociny; 

2) Propozycję dwóch wariantów wytyczenia buspasa wraz z oceną możliwości ich realizacji 
wraz z mapami w skali 1:1000: 
a) jako BRT w pasie zieleni dzielącym jezdnie;  
b) jako pas skrajny prawy w ulicy Pułkowej, po poszerzeniu jej do przekroju 2x3; wraz 

z koniecznymi śluzami dla autobusów, 

3) Oba warianty powinny zawierać podwarianty: 
a) w obu kierunkach;  
b) tylko w kierunku Łomianki - Młociny; 

4) Prognozy potoków pasażerów w komunikacji autobusowej dla każdego z wariantów po 
optymalizacji linii autobusowych dla każdego z wariantów buspasa; 

5) Prognozy ruchu samochodów osobowych po wytyczeniu buspasa; 



 

6) Pełną analizę ekonomiczną dla każdego z wariantów, w tym: 
a) koszty budowy; 
b) zyski po stronie ZTM z powodu zmniejszenia kosztów obsługi komunikacji 

autobusowej; 
c) zyski po stronie pasażerów; 
d) stopę zwrotu; 

7) Analizę możliwości wydłużenia pasa prawoskrętu z ulicy Pułkowej w ul. Wójcickiego i 
optymalizacji sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu, w tym wyznaczenia śluz dla 
komunikacji autobusowej; 

8) Wskazanie wariantu optymalnego wraz z uzasadnieniem. 
9) Analizę możliwości adaptacji parkingu przy CH Łomianki na potrzeby Park & Ride.  
10) Wskazanie możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy UE lub innych. 
11) Wnioski i rekomendacje. 
12) Jako godziny szczytu porannego należy przyjąć okres 6:30-9:00, a popołudniowego 

15:30-18:00.  
13) Liczenie potoków pasażerów i natężenia ruchu samochodów osobowych należy 

przeprowadzić w dni robocze w typowym okresie dla komunikacji (tzn. nie w czasie ferii 
i wakacji). Wszystkie dane dotyczące potoków należy zaprezentować w czytelnej formie 
w postaci tabel i wykresów.” 

 
§ 2. 

 
1. Strony ustalają, iż osobami do kontaktu w sprawach merytorycznych będą: 

1) ze strony Zleceniodawcy:  
a) Bogdan Marcińczyk tel. 22 751-33-79 wew. 20  

e-mail: bogdanmarcinczyk@kmlomianki.info; 
b) Nowicki Piotr tel. 22751-33-79 wew.26,  

e-mail: techniczny@kmlomianki.info; 
2) ze strony Doradcy:  

a) imię i nazwisko, tel. ….., e –mail: ……. 
b)  i inne upoważnione osoby. 

 
§ 3. 

 
1. Opracowanie określone w §1 zostanie dostarczone Zleceniodawcy w formie elektronicznej na 

adresy poczty elektronicznej osób wskazanych w par. 2 co najmniej 14 dni przed ostatecznym 
terminem odbioru opracowania. 

2. Niezgłoszenie uwag do opracowania przekazanego w wersji elektronicznej, o której mowa w § 
3 ust. 1 w terminie 7 dni od doręczenia oznacza, iż Zleceniodawca przyjął opracowany wniosek 
będący przedmiotem niniejszej umowy bez zastrzeżeń. Potwierdzenie wykonania prac i ich 
odbioru przez Zleceniodawcę zostaje dokonane poprzez podpisanie protokołu odbioru, który 
sporządza Doradca i przesyła Zleceniobiorcy w wersji elektronicznej. 

3. Doradca zobowiązuje się wykonać umowę, tj. dostarczyć Zleceniodawcy ostateczną drukowaną 
wersję opracowania, w terminie do 30 września 2018r.  
 

 
§ 4. 

 
1. Strony uzgadniają, że za prace określone w § 1. 
2.  będzie przysługiwać Doradcy wynagrodzenie w wysokości netto ……………………….. 

PLN, brutto ………………….. zł .  



 

3. Wynagrodzenie Doradcy zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) wg 
stawki obowiązującej w momencie wystawienia faktury. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po wykonaniu przez Doradcę przedmiotu umowy i 
podpisaniu przez Zleceniodawcę protokołu odbioru, w ciągu 14 dni od doręczenia faktury VAT 
do Zleceniodawcy na rachunek bankowy Doradcy wskazany na fakturze VAT. 

 
 

§ 5. 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo udzielania Doradcy instrukcji, a w szczególności domagania 
się od niego zmian lub uzupełnień w trakcie wykonywanej pracy, stosownie do przyjętego 
zakresu pracy. Instrukcje Zleceniodawcy wiążą Doradcę tylko o tyle, o ile są zgodne z prawem, 
dobrymi obyczajami w obrocie i zasadami etyki zawodowej Doradcy oraz, jeśli są poprawne 
metodologicznie. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do pełnego współdziałania przy wykonaniu zlecenia, a w tym 
do zapewnienia Doradcy niezwłocznego dostępu do dokumentów i danych źródłowych, jakie 
okażą się niezbędne do realizacji niniejszej umowy; w szczególności Zleceniodawca 
zobowiązuje się udostępnić posiadane informacje i dane źródłowe dotyczące przedmiotu 
niniejszej umowy oraz informacje dotyczące jego zamierzeń w tym obszarze. 

 
§ 6. 

 
1. Doradca zapłaci Zleceniodawcy następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu umowy, tj. względem terminu wskazanego w § 3 ust. 3, w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) Za odstąpienie lub rozwiązanie umowy kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto wskazanego w §4 ust. 1 

 
§ 7. 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
§ 8. 

 
Ewentualne spory między stronami, powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej 
umowy, rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 9. 
 
W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 10. 

 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron i wchodzi w życie w dniu podpisania. 
 
 
 
 
 

Zleceniodawca   Doradca 
 
 


