„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 08.08.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT .
(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 01227136200000, KRS 0000385602
Tel. 22 751-33-79, 22 751-21-75, fax. 22 751-33-79 w 25.
Zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

Zmiana kolorystyki autobusów poprzez oklejenie folią
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA;
2.1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu
Cywilnego.
2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych (podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późń.
zm.). 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.
2.3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich
odrzucenia.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
2.7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana kolorystyki autobusów poprzez oklejenie
folią samoprzylepną 11 szt. autobusów Solaris Urbino 12. Kolorystyka autobusów
ma odpowiadać schematom malowania przyjętym w ZTM Warszawa, wg
poniższego rysunku:

3.2. Folia powinna być w kolorze określonym wg schematu malowania. Wyklucza się
folie drukowane.
3.3. Trwałość foli powinna wynosić co najmniej 5 lat - na barwę i odklejanie.
3.4. Folie użyte do oklejania powinny spełniać wymagania dotyczące użycia ich na
powłokach lakierniczych pojazdów.
3.5. Prace montażowe należy zorganizować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie
lakieru (np. nieostrożne docinanie folii nożykiem na oklejonym elemencie).
3.6. Gwarancja na wykonaną usługę i materiał co najmniej 36 miesięcy.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAPŁATY;
4.1. Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.08.2014 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. 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:
5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
5.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub wypisu z centralnej ewidencji
i informacja o działalności gospodarczej.
5.3. Wykaz wykonanych usług potwierdzający wykonanie przynajmniej 4 oklejeń
całopojazdowych folią reklamową autobusów lub pojazdów dostawczych. Wzór
stanowi załącznik nr 3.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM;
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;
7.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze
wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 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. 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.
7.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.

TERMIN SKŁADANIA OFERT;
Termin składania ofert upływa dnia 12. 08. 2014 r. do godz. 13:00

9. OPIS KRYTERIÓW SPOSOBU OCENY OFERT;
Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez uprawnionych
Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) Zamawiający będzie
kierował się następującym kryterium i wagami: Cena 100%
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. Wykaz wykonanych usług załącznik nr 3.
10.4. Wzór umowy zał. nr 4.

Prezes Zarządu
Bogdan Marcińczyk
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty

..................................................
(pieczęć firmowa)
Pełna nazwa Wykonawcy:
..........................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
............................................................................................................................
Forma organizacyjno prawna:
……......................................................................................
NIP: .......................................................; REGON:.........................................

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

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248
Składając ofertę w postępowaniu na:

Zmiana kolorystyki autobusów poprzez oklejenie folią
Cena oklejenia jednego autobusu netto:…………………………………………….zł
słownie:……………………………………………………………………….………… …. zł
Cena całkowita zamówienia (11 autobusów) netto: ..…………………….zł
słownie:…………………………………………………………………..…………………. zł
+ stawka podatku VAT ........%,
Kwota brutto: ………………………………….……zł.
słownie:……………………………………………………………………….………… …. Zł

5

1. ZOBOWIĄZUJEMY się do

zrealizowania

zamówienia zgodnie ze wszystkimi

warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach.
2. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawierają wszystkie koszty składające się
na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
-

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.

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

Zmiana kolorystyki autobusów poprzez oklejenie folią
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
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

własnoręcznym

podpisem

świadom

........................................................
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Załącznik nr 3 do SIWZ

..................................................
(pieczęć firmowa)
WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT USŁUG
Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia na podstawie wykazania przez
Wykonawcę, wykonania przynajmniej 4 oklejeń całopojazdowych folią reklamową
autobusów lub pojazdów dostawczych..
oświadczam, że wykonaliśmy nw. usługi:

Lp.

Termin realizacji

Nazwa Zleceniodawcy/adres i ilość
pojazdów

1.

2.

3.

4.

………………………………………….
podpis
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR

UMOWA
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 6 819 500,00 PLN zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowaną przez:
Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki
Sp. z o.o.

§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem zamówienia jest zmiana kolorystyki autobusów poprzez oklejenie folią
samoprzylepną 11 szt. autobusów Solaris Urbino 12. Kolorystyka autobusów ma
odpowiadać schematom malowania przyjętym w ZTM Warszawa, wg załączonego
schematu malowania będącego integralną częścią umowy.Folia powinna być w
kolorze określonym wg schematu malowania. Wyklucza się folie drukowane.

2.

Trwałość foli powinna wynosić co najmniej 5 lat - na barwę i odklejanie.

3.

Folie użyte do oklejania powinny spełniać wymagania dotyczące użycia ich na
powłokach lakierniczych pojazdów.

4.

Prace montażowe należy zorganizować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie
lakieru ( np. nieostrożne docinanie folii na nożykiem na oklejonym elemencie).

5.

Gwarancja na wykonaną usługę i materiał co najmniej 36 miesięcy..

§2
Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.08.2014 r.
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§3
Cena przedmiotu umowy i warunki płatności
1. Cena oklejenia 1 autobusu łącznie z kosztami montażu, materiału itp. wynosi:
- netto ………………………. PLN (słownie: ……………………………………………).
- brutto ………………………. PLN (słownie: …………………………………………..).
Cena całkowita zamówienia przedmiotu umowy tj. oklejenie folią samoprzylepną 11 szt.
autobusów Solaris Urbino 12 wynosi:
- netto ………………………. PLN (słownie: ……………………………………………).
- brutto ………………………. PLN (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 nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy nr
……………………………………………………………
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 36 miesięcy na
wykonaną usługę i materiał. Co oznacza, że zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia
wszelkich wad, usterek i niesprawności które wystąpiło w tym okresie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 4 dni od momentu
zgłoszenia usterki.
3. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę i zawierając umowę zapoznał się z warunkami
w jakich eksploatowane są pojazdy komunikacji miejskiej.

§11
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy
za każdy dzień opóźnienia. Termin ten liczy się od dnia wyznaczonego w umowie jako
ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 złotych za każdy dzień opóźnienia
w naprawie gwarancyjnej.
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie.
Kara umowna naliczana będzie za każde ze zdarzeń z osobna.
Wszelkie ewentualne spory jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla Zamawiającego.
Zamawiający w przypadku nie wykonywania obowiązków określonych umową przez
Wykonawcę, może bez dodatkowego wezwania dokonać tych czynności samodzielnie
na koszt i ryzyko Wykonawcy – według swojego uznania.
Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty wysłania wezwania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób którymi
posługuje się przy wykonaniu umowy jak za swoje własne działania lub zaniechania.
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§12
1.

2.
3.

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.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności
i nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

WYKONAWCA

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

ZAMAWIAJĄCY

………………………………..
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