
 

„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 24 stycznia 2018r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Nazwa postępowania:  
Dostawa 200 sztuk spodni męskich dla kierowców autobusów 

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/ 751-33-79, /22/ 751-21-75, fax. /22/ 751-33-79 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 2017 r., poz. 1579).  

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

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 200 sztuk spodni męskich dla kierowców. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) kolor jednolity ciemnogranatowy,  
b) 100% gabardyna 
c) gramatura 400 – 480 gr/mb  
d) krój prosty, nogawki o szerokości standardowej bez mankietów, 
e) posiadają 2 boczne skośne kieszenie, 
f) worki kieszeniowe wykonane z tkaniny zasadniczej od strony ciała i z podszewki od 

strony spodni, 
g) dół nogawek podwinięty na ok. 5 cm i podszyty, 
h) rozporek zapinany na zamek suwakowy, 
i) w górnej części prawej nogawki kieszeń z patką zapinaną na guzik o średnicy 1,5 cm, 
j) pasek doszywany, przedłużony i zapinany na guzik o średnicy ok. 1,5 cm, 
k) zapięcia specjalne umożliwiające regulację obwodu pasa ± 5 cm po obu bokach, 
l) na pasku podtrzymywacze do paska od spodni (szlufki) w ilości nie mniejszej niż 6 

sztuk, 



 

m) pasek od wewnętrznej strony musi być wykończony gurtem w kolorze dopasowanym 
do tkaniny zasadniczej z elementami gumowymi utrudniającymi wysuwanie się koszuli 
ze spodni, 

n) rysunek poglądowy spodni stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

4. Informacje dodatkowe 
 
Każda sztuka spodni musi posiadać trwałą informację (na wszywkach): 

a) nazwa producenta, 
b) sposób konserwacji i prania, 
c) rozmiar spodni poprzez podanie wzrostu i obwodu pasa. 

Wraz z ofertą należy dostarczyć 1 parę spodni, która zostanie zwrócona Oferentowi po zakończeniu 
postępowania. 

Przedmiot zamówienia musi być dostępny w rozmiarach podanych przez Zamawiającego w 
załączniku nr 2  - tabela rozmiarów.  Ponadto musi być zapewniona możliwość realizacji 
dodatkowego zamówienia uzupełniającego (dla nowozatrudnionych pracowników) oraz kolejnych 
zamówień okresowych. 

5. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty  

1. Termin dostarczenia zamówienia - do dnia 12 marca 2018 roku. 
2. Płatność dokonana zostanie po dostarczeniu zamówienia na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. Termin płatności 14 dni. 

4. Kryteria oceny oferty: 

Cena oferty - 100% (waga kryterium). 

5. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Złożona oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. 
3. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. 
5. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) wykonawcy.  
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
7. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Ewa Groszkowska, tel. 22-751-33-79 

wew.29 mail: obsluga.pasazera@kmlomianki.info  
 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018.r. do godziny  12:00 w siedzibie 
Zamawiającego lub wysłać na  adres: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 
Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki wg poniższego wzoru: 

„Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o. 
Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki 

„Oferta na dostawę 200 sztuk męskich spodni dla kierowców autobusów” 



 

Nie otwierać przed 31 stycznia 2018r. godz. 12:00 
2. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej, powinna być opatrzona dokładną nazwą i 

adresem Wykonawcy. 
3. 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. 

7. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018r. o godz. 12:15 w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Kiełpinie, ul. Rolnicza 248. 

 

 

 

Bogdan Marcińczyk 

Prezes Zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Wzrost Obwód pasa ilość Wzrost Obwód pasa ilość 
165 94 2 180 100 20 
165 100 2 180 106 2 
168 87 2 184 94 2 
168 102 2 184 96 2 
168 110 6 184 98 2 
170 84 2 184 108 2 
170 92 2 186 96 8 
170 96 4 186 100 2 
170 100 2 186 107 2 
170 102 2 186 109 2 
174 90 6 188 114 2 
174 95 4 188 120 8 
174 98 2 190 96 2 
174 100 8 190 115 2 
174 102 4 192 96 2 
176 82 2 192 106 6 
176 100 4 196 100 2 
176 102 8    
176 110 2    
176 82 4    
176 88 4    
176 90 2    
176 92 12    
176 97 2    
176 101 2    
176 104 2    
176 108 2    
176 109 2    
176 110 8    
176 112 2    
178 105 2    
178 94 2    
178 96 2    
178 100 10    
178 108 2    
178 111 2    
178 115 2    
178 120 2    

 

 

 

 



 

  Załącznik nr 3 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:  

Dostawa 200 sztuk spodni męskich dla kierowców autobusów 

Za kwotę netto:  

Cena za jedną sztukę ………………………….……………..…zł.  x 200 szt. =  

………………………………………………………………………….……………. 

RAZEM kwota netto za całość zamówienia  

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

Kwota brutto: 
………………………………………………słownie:……………………………………………………………………………………………… 

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 4 do SIWZ 

 

Umowa - projekt 

 

Zawarta w dniu ................................................................................r. w Kiełpinie, pomiędzy 
Stronami: 

Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpin przy ul. Rolniczej 248, 05-092 
Łomianki wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000099681, 

zwana dalej Zlecającym, reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 

- Bogdan Marcińczyk - Prezes Zarządu, 

a 

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

....................................................................... przy ul. 

........................................................................................................, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

........................................................................................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem.................................................................., zwana dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez : 

- ........................................................................................................................ 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 200 sztuk spodni męskich dla kierowców autobusów, 
zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy. 

§ 2. Realizacja 

1. Spodnie męskie będą zamawiane w rozmiarach zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, wykonać przedmiot umowy do dnia 12 marca 2018r. oraz 
dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

3. Każdy element umundurowania musi posiadać indywidualne opakowanie. 

4. Elementy umundurowania będą dostarczane w opakowaniach zbiorczych. 



 

5. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana transportem Wykonawcy, w dni robocze w 
godz. 7.00-15.00. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego (m.in. do zgłaszania zapotrzebowań na dostawę poszczególnych 
elementów umundurowania): Ewa Groszkowska, tel. nr /22/ 751-21-75, 751-33-79 wew. 29, 
e-mail: obsluga.pasazera@kmlomianki.info; 

b) ze strony Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………., tel. nr 

…………………………..…………………, e-mail  

c) § 3. Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy 

…………………………………………….………….. zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………….……………………….. złotych) 

netto za jedną sztukę plus …………………………… % podatek VAT; 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 zawierają w sobie także koszt transportu przedmiotu umowy 
do siedziby Zamawiającego. 

3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą zapłaty będzie uznanie przez Zamawiającego 

dostawy za zgodną z zamówieniem. 

§ 4. Gwarancja trwałości i jakości 

1. Wykonawca udziela na Przedmiot umowy gwarancji trwałości i jakości na okres 12 miesięcy 

użytkowania.  

2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne i materiałowe w zakresie obejmującym w 
szczególności trwałość tkaniny zasadniczej i podszewki, trwałość nici i szwów oraz jakość 
wykonania. 

3. Zamawiający zgłasza roszczenia gwarancyjne Wykonawcy na piśmie. 

4. Uznane reklamacje rekompensowane będą ponownym wykonaniem dostawy w ciągu 14 dni od 
dnia uznania reklamacji. 

§ 5. Odstąpienie od Umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części przez Wykonawcę, 
Zamawiający może od Umowy odstąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia lub zaprzestania naruszeń Umowy i wyznaczeniem Wykonawcy 14-dniowego 



 

terminu do usunięcia naruszeń. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy 
terminu, Zamawiający może w terminie następnych 14 dni odstąpić od umowy.  

§ 6. Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy określonym w § 2, wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  200 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w terminie 
płatności za fakturę. 

§ 7. Zmiany Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia Umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9. 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 

 


