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C z ę ś ć  I  
P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  

 
 
 
1. Informacja o Zamawiaj ącym  
 
 
Zamawiającym jest: ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA  
Adres: Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa 
Tel./fax.: 22/ 277-04-70; 628-26-74 
Regon:   010352346 
NIP:    526-10-46-104 
godziny pracy:  730 – 1530 – od poniedziałku do pi ątku 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 
adres strony internetowej: www.zom.waw.pl  

 
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami  
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 
1)  w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

 
imię nazwisko: Andrzej Wojtaszek 
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Eksploatacji 
tel./ 22/277-04-36; pok. 302 
 
imię nazwisko: Małgorzata Pacuła 
stanowisko służbowe: Specjalista w Dziale Eksploatacji 
tel./ 22/277-04-11; pok. 105 
 

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: 
imię nazwisko: Andrzej Ste ć   
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówie ń Publicznych  
tel.: 22/277-04-06; pok. 100A 
 
imię nazwisko: Mirosława Trybuch    
stanowisko służbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamówie ń Publicznych  
tel./fax: 22/277-04-04; pok. 100 

 
3. Podstawa prawna 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia  2004  roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.                    
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją 
elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91 a ustawy. 
 
4. Generalne zasady uczestnictwa w post ępowaniu 

 
1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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3) Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy 
Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. 

 
5. Oferty wariantowe, cz ęściowe  

 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert  częściowych. 
       
6. Zamówienia uzupełniaj ące 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt  6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na serwisowaniu toalet sanitarnych  
zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy 

 
 
7. Pisemno ść  post ępowania  
 

 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 
 
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. 

3)     Zgodnie z art. 91b Pzp Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji            
elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4) W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie 
bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

C z ę ś ć  I I  
P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a  

 i  t e r m i n  j e g o  r e a l i z a c j i   
 
1. Przedmiot zamówienia – CPV   90.60.00.00- 3  
 
Opis przedmiotu zamówienia     
 
1.1. Zamówienie dotyczy: 
 

1) Dostarczenia, ustawienia i cyklicznej obsługi przenośnych kabin sanitarnych nie 
wymagających podłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej, serwisowanych cyklicznie. 
Obsługa kabin serwisowanych cyklicznie składa się z trzech serwisów, których zakończenie 
przypada na godz. 700,1300, 1900 

 

2) Doraźnego ustawienia kabin w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie 
m.st. Warszawy; na okres nie dłuższy jak trzy dni. Obsługa kabin ustawionych w trybie 
doraźnym polega na wykonywaniu serwisów co 4 godziny licząc od godziny ustawienia 
kabin w przedziale czasowym od godz. 700 do 2300.  

 
3) Obsługi automatycznych toalet sanitarnych stacjonarnych podłączonych do sieci                     

wod-kan i energetycznej. Obsługa toalet stacjonarnych serwisowanych cyklicznie składa się 
z jednego serwisu, którego zakończenie przypada na godz. 700 

 
1.2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części, z których każda stanowi odrębne  

 zadanie: 
 
1.2.1.Część  I 
Obsługa kabin sanitarnych w okresach: 
 

1) Dzielnice:  Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer, w okresie zimowo-
jesiennym , tj.: 

 a) od 1 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. i od 1 października do 30 listopada  
  2016 r. w ilości 20 szt . kabin, w tym 3 szt. dla osób niepełnosprawnych, 
  b)  od 1 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. i od 1 października do 30 listopada  

  2017 r. w ilości 20 szt . kabin, w tym 3 szt. dla osób niepełnosprawnych, 
c) od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. i od 1 października do 30 listopada 

2018 r. w ilości 20 szt . kabin, w tym 3 szt. dla osób niepełnosprawnych, 
 

2) Dzielnice: Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer - w okresie wiosenno-
letnim , tj.: 

a)  od 1 kwietnia do 30 września 2016 r. w ilości 24 szt.  kabin, w tym 5 szt. dla 
 osób  niepełnosprawnych, 

b)  od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. w ilości 24 szt.  kabin, w tym 5 szt. dla 
 osób niepełnosprawnych, 

c)  od 1 kwietnia do 30 września 2018 r. w ilości 24 szt.  kabin, w tym 5 szt. dla 
 osób niepełnosprawnych, 

 
3) Dzielnice: Białołęka, Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer, 

Wesoła - dora źne ustawianie kabin  w ilościach:   
a) 28 szt.  od 1 grudnia  2015 r. do 30 listopada 2016 r. w tym  5 szt. dla osób 

niepełnosprawnych 
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b) 30 szt . od 1 grudnia  2016 r. do 30 listopada 2017 r. w tym  6 szt. dla osób 
niepełnosprawnych 

c) 30 szt.  od 1 grudnia  2017 r. do 30 listopada 2018 r. w tym  6 szt. dla osób 
niepełnosprawnych 

  
Obsługa automatycznej  toalety stacjonarnej  w okresie:  

 
Dzielnica Praga Północ - obsługa automatycznej toalety stacjonarnej  w parku Praskim - od 
1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r. w okresie zimowo-jesiennym i wiosenno – 
letnim.   
 
 

1.2.2. Część II  
Obsługa kabin sanitarnych w okresach: 

 
1) Dzielnice: Bielany, Żoliborz, Bemowo, Wola, Śródmieście, w okresie zimowo- 

 jesiennym , tj.:  
  
  a) od 1 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. i od 1 października do 30 listopada 

 2016 r. w ilości 30 szt . kabin, w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych, 
  b)  od 1 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. i od 1 października do 30 listopada 

 2017 r. w ilości 30 szt . kabin, w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych, 
  c)  od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. i od 1 października do 30 

 listopada 2018 r. w ilości 30 szt . kabin, w tym 2 szt. dla osób 
 niepełnosprawnych, 

 
2) Dzielnice: Bielany, Żoliborz, Bemowo, Wola, Śródmieście, w okresie wiosenno-letnim , 

tj.: 
a)  od 1 kwietnia do 30 września 2016 r. w ilości 43 szt.  kabin, w tym 3 szt. dla 

 osób niepełnosprawnych, 
b)  od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. w ilości 43 szt.  kabin, w tym 3 szt. dla  

  osób niepełnosprawnych, 
c)  od 1 kwietnia do 30 września 2018 r. w ilości 43 szt.  kabin, w tym 3 szt. dla  

  osób niepełnosprawnych, 
  

3) Dzielnice: Bielany, Żoliborz, Bemowo, Wola, Śródmieście - dora źne ustawianie kabin  
w ilościach: 

 
a) 150 szt . od 1 grudnia  2015 r. do 30 listopada 2016 r. w tym 30 szt.  dla osób 

niepełnosprawnych 
b) 200 szt.  od 1 grudnia  2016 r. do 30 listopada 2017 r. w tym 36 szt.  dla osób 

niepełnosprawnych 
c) 200 szt.  od 1 grudnia  2017 r. do 30 listopada 2018 r. w tym 36 szt.  dla osób 

niepełnosprawnych  
  
Obsługa automatycznej toalety sanitarnej w okresach: 

 
1) Dzielnica Śródmieście: - obsługa automatycznej toalety sanitarnej w parku Ujazdowskim 

w  okresie wiosenno-letnim , tj.: 
 a) od 15 kwietnia 2016 r. do 31 października 2016 r. 
 b) od 15 kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r. 
 c) od 15 kwietnia 2018 r. do 31 października 2018 r. 
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1.2.3. Część III  
Obsługa kabin sanitarnych w okresach: 
 

1) Dzielnice: Mokotów, Ochota, Włochy, Ursus, Ursynów, w okresie zimowo-  jesiennym , 
tj.: 

  a) od 1 grudnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. i od 1 października do 30 listopada 
 2016 r. w ilości 18 szt . kabin, w tym 1 szt. dla osób niepełnosprawnych, 

  b)  od 1 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. i od 1 października do 30 listopada 
 2017 r. w ilości 18 szt . kabin, w tym 1 szt. dla osób niepełnosprawnych,  
c)  od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. i od 1 października do 30 listopada   

2018 r. w ilości 18 szt . kabin, w tym 1 szt. dla osób niepełnosprawnych. 
 
2)  Dzielnice: Mokotów, Ochota, Włochy, Ursus, Ursynów  w okresie wiosenno - letnim , 

tj.: 
    a)  od 1 kwietnia do 30 września 2016 r. w ilości 24 szt.  kabin, w tym 1 szt. dla 

 osób  niepełnosprawnych, 
    b)  od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. w ilości 24 szt.  kabin, w tym 1 szt. dla 

 osób niepełnosprawnych, 
  c)  od 1 kwietnia do 30 września 2018 r. w ilości 24 szt.  kabin, w tym 1 szt. dla 

 osób niepełnosprawnych, 
 
 
3) Dzielnice: Mokotów, Ochota, Włochy, Ursus, Ursynów, Wilanów - dora źne ustawianie 

kabin  w ilościach: 
 a) 10 szt . od 1 grudnia  2015 r. do 30 listopada 2016 r. 
 b) 17 szt.  od 1 grudnia  2016 r. do 30 listopada 2017 r. 
 c) 17 szt.  od 1 grudnia  2017 r. do 30 listopada 2018 r.  

 w tym  po 4 szt . dla osób niepełnosprawnych w każdym okresie.  
 
 
Obsługa automatycznych toalet stacjonarnych  w okresach: 
 

1) w parku Pole Mokotowskie – przy ul. Batorego od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 
r. w okresach zimowo-jesiennym i wiosenno – letnim.   

 
2) w parku Pole Mokotowskie – przy al. Niepodległości od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 

2018 r. w okresach zimowo-jesiennym i wiosenno – letnim.    
  

1.3.  Lokalizację kabin w poszczególnych częściach określa załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
1.4. Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do umowy. 
 
 
2. Termin realizacji zamówienia 
 
Zamówienie będzie realizowane od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 grudnia 
2015 roku do 30 listopada 2018 r.  
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C z ę ś ć   III 
W a r u n k i  u d z i a ł u  w  p o s t ę p o w a n i u  o r a z  

o p i s  s p o s o b u  d o k o n y w a n i a  o c e n y  
s p e ł n i a n i a  t y c h  w a r u n k ó w  

 
 

 
1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy spełniaj ą 

warunki dotycz ące : 
 
1) posiadania  uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania.   
 
� Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże., że posiada aktualne 

zezwolenie, na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w art.7 ust.1pkt 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.z 2013 r poz.1399                      
z późn. zmianami) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych; 
 

2) posiadania wiedzy i do świadczenia.   
 
� zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or az osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.   
 
� zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

 
� zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 
2. W post ępowaniu mog ą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki 

dotycz ące braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 
 
 
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane w post ępowaniu. 
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 
2) wypełniony formularz cenowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1a, 1b, 1c  do SIWZ; 

(odpowiednio dla każdej części, na którą składana jest oferta); 
3) wypełniony kosztorys ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1/I-1/III do SIWZ                     

(w zależności od rejonu na który składana jest oferta); 
4) potwierdzenia wniesienia wadium;  
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5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie). 

6) pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej - w przypadku gdy takie upoważnienie 
nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 

 
 
3.1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału                         

w post ępowaniu: 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 

określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ;  
 

2) zezwolenie na prowadzenie działalno ści gospodarczej okre ślonej w art.7 ust.1 pkt  
ustawy o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach ( tj.  Dz. U. z 2013 r. poz.1399                      
z późn. zmianami) na opró żnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczysto ści ciekłych.  
 

 
3.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzaj ące niepodleganie wykluczen iu                             

z post ępowania: 
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wg wzoru 

określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ,  
 

2) aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji                      
o działalno ści gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1pkt       
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
 

3) aktualne zaświadczenie  wła ściwego naczelnika Urz ędu Skarbowego  potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 
 

4) aktualne zaświadczenie wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające, że wykonawca  nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
 

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
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Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,             
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób  w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
 
 
3.3. Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej: 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                    

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w załączniku nr 4  do SIWZ. 
 

4. Wykonawca zagraniczny 
 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, ppkt. 2,3,4 i 6 SIWZ, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne                      
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
 właściwego organu; 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2, ppkt 5 i 7 SIWZ – składa 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 

 
3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1. lit a) i c) SIWZ i ppkt 2 SIWZ powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty, o których mowa w ppkt 1. lit b) SIWZ powinny być wystawione nie  
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) oraz w 
ppkt 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed  właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed  notariuszem. Przepis ppkt. 3 stosuje się 
odpowiednio. 
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5. Zasady składania ofert wspólnych: 
 
1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                    
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) oświadczenie stanowiące zał. 2 do SIWZ składa i podpisuje w imieniu wszystkich 
wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym 
na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną; 

3) oświadczenie stanowiące zał. 3 do SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia 
jednego oświadczenia przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną                    
z zastrzeżeniem, że zostanie ono podpisane przez uprawnionego przedstawiciela każdego 
z Wykonawców  a w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy 
zostaną wpisane nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącą zał. 4 do SIWZ 
składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 3.2 winien przedłożyć każdy                               
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki 
cywilnej, uczestnicy konsorcjum) 

6) dokumenty wymienione w pkt 3.1 ppkt 2 winien przedłożyć jeden albo więcej Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić łącznie spełnienie 
danego warunku;  

7) jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie 
wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 

 
 
 

C z ę ś ć IV 
O p i s  s p o s o b u  o b l i c z a n i a  c e n y  o f e r t y  

 
 
1) Cenę oferty stanowi wartość z poz. 4 z zał.nr 1/I, 1/II oraz wartość z poz. 5 z zał.nr 1/III do 

SIWZ. Zamówienie dla danej części będzie realizowane wg cen jednostkowych                          
z załącznika nr 1a,1b,1c do SIWZ . Ceny jednostkowe należy wpisać odpowiednio do 
kosztorysów stanowiących zał. nr 1/I-1/III . 

 
W formularzu oferty należy podać cenę brutto oferty. Cenę należy podać w PLN. Cena za 
obsługę 1 kabiny serwisowanej cyklicznie (w tym trzech serwisów) kabiny serwisowanej 
doraźnie, automatycznej toalety stacjonarnej serwisowanej cyklicznie (jeden serwis), 
powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia w sposób opisany w SIWZ.  
 

2) Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w wyniku przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej a oferta ta zawiera niższą cenę niż zaoferowana w ofercie pisemnej, 
zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić 
ponownie wypełniony Formularz Cenowy wg zał. nr 1a,1b,1c do SIWZ (odpowiednio dla 
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każdej części zamówienia na którą składana jest oferta do SIWZ), oraz wypełniony 
kosztorys zał. Nr 1I-1III do SIWZ (w zależności od części, na którą składana jest oferta), 
uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te 
podane w ofercie złożonej pierwotnie na piśmie w załączniku 1a,1b,1c. Ceny jednostkowe 
mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co najwyżej równa 
cenie zaoferowanej podczas aukcji elektronicznej 

 

3) Cena oferty po aukcji elektronicznej. 
Poszczególne ceny jednostkowe, nie mogą być wyższe niż te podane w ofercie złożonej 
pierwotnie na piśmie w załączniku nr 1a,1b lub 1c do SIWZ. 
Ceny jednostkowe powinny zostać obniżone nie mniej niż o taki % o jaki cena oferty po 
przeprowadzonej aukcji elektronicznej jest niższa od ceny oferty złożonej pierwotnie  
w formie pisemnej. Wszystkie ceny jednostkowe powinny zostać określone tak, aby łączna 
cena zamówienia brutto była co najwyżej równa cenie zaoferowanej podczas aukcji 
elektronicznej. 

 
 

C z ę ś ć  V  
K r y t e r i a   o c e n y   o f e r t  

 
 
1. Kryteria oceny ofert 
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 
odpowiednio wagi: 
 
1)    cena brutto za realizację danej części zamówienia  – 95 pkt 
2)    forma zatrudnienia – 5 pkt 

 
Punkty w kryterium „forma zatrudnienia” będą przyznawane Wykonawcy, który zobowiąże się 
zatrudnić do realizacji zamówienia 3 pracowników na podstawie umowy o pracę, którzy będą 
wykonywać pracę kierowców samochodów przeznaczonych do prowadzenia codziennej obsługi 
serwisowania kabin sanitarnych  – odrębnie dla każdej części zamówienia. 
 
W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia 3 kierowców na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji zamówienia 
zgodnie z obowiązkami określonymi w zał. nr 5 do umowy, pod rygorem naliczenia kar 
umownych przewidzianych w § 6 ust. 12 wzoru umowy.  

 
 

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 
 
 
1)    Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:  
 

a)    C- cena brutto za realizację danej części zamówienia  - według wzoru: 
 
 

najniższa cena ofertowa brutto 
C=       -------------------------------------------- x 95  

cena oferty badanej 
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b)    Z- forma zatrudnienia dla danej części zamówienia: 
 

Z - zobowiązanie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników na stanowisku 
kierowcy samochodu przeznaczonego do prowadzenia codziennej obsługi serwisowania kabin 
sanitarnych  – odrębnie dla każdej części zamówienia – 5 pkt. 

 
c) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
 
2)   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów: 

L = C+Z 
 
gdzie: 
 
L –  łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie 
C – łączna  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium CENA 
Z -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium forma zatrudnienia  
 

  
3)    Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty 

przedstawiają taki sam bilans ceny i kryterium „forma zatrudnienia”, zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 
W przypadku, gdy w momencie zamknięcia aukcji będzie więcej niż jedna oferta zawierająca 
taką samą najniższą cenę, Zamawiający za ofertę z najniższą ceną uzna tę ofertę, która została 
złożona jako pierwsza. 
 
 
3. Aukcja elektroniczna 
 
1) Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej 
 
2) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej                  

3 oferty niepodlegające odrzuceniu – dla danej części /rejonu/ zamówienia. Zaproszenie do 
udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail 
wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 

 
3) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie 

aukcyjnej wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie 
przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną 
zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest 
dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące 
wymagania: 

- być wyposażony w procesor 733 MHz i posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM 
- posiadać zainstalowany system operacyjny MS Windows XP lub nowszy 
- posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0. lub     

nowszą albo Mozilla Firefox 2.x lub nowszą 
- posiadać połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 128  kb/s. 
 

4) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające 
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automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

 
5) W toku aukcji elektronicznej postąpienia będą dotyczyć wył ącznie  ceny oferty brutto. 

(Postąpieniom nie będzie podlegać forma zatrudnienia). 

Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto 
zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.  

6)  Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej klasyfikacji 
z zastrzeżeniem że punktacja uwzględniać będzie również punkty przyznane danej ofercie 
za kryterium „  forma zatrudnienia ” na etapie oceny ofert pisemnych. 

7) W pkt. 8 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert  
w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna 
osoba niż uprawniona do podpisania oferty, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla 
tej osoby, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,                  
z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej. 

8)  Aukcja elektroniczna przeprowadzona będzie na stronie http://aukcje.um.warszawa.pl. 

 
 
 
 

C z ę ś ć  V I  
F o r m a  i  z a s a d y  w n o s z e n i a  w a d i u m  

 
1. Wysoko ść wadium   
 
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 
 
 

 
Część  Dzielnica 

 
 Wadium 

 
     I  

Białołęka, Targówek, Praga Północ, Praga 
Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła  

 
    25 000,00 zł 

 
      II 

Bielany, Żoliborz, Bemowo, Wola, 
Śródmieście  

 
    40 000,00 zł 

 
       III 

Mokotów, Ochota, Włochy, Ursus, Ursynów, 
Wilanów  

 
      25 000 ,00 zł 

                                             
                                                   Razem: 

    
     90 000,00 zł 

 
 
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wpłacić wadium 
w kwocie wynikającej z sumy wadium dla poszczególnych części zamówienia, których dotyczy 
złożona oferta 
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2. Forma wadium 
 
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

 
 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 
 

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 

2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem  
na konto Zamawiającego:   
Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA nr 0 3 1030 1508 0000 0005 
5005 4035 

 Kserokopię przelewu należy dołączyć do oferty. 
 
3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w 

pkt 2 cz. VI SIWZ oryginalny dokument wadium należy dołączyć do oferty. 
 
4) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
 
4. Zwrot wadium 
 
 
1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu  postępowania, z  wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt  6. 

 
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci    

wadium  niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

 
3. Zamawiający zwróci  niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę  

przed upływem terminu składania ofert. 
 
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu  

zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta  
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi  wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego 

 
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
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dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

 
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                          

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

 
 

 
C z ę ś ć  V I I  

Z a s a d y  p r z y g o t o w a n i a  o f e r t y  
 
1. Wymogi formalne  
 

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia  i być sporządzona zgodnie                  
z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
załącznik Nr 1  

 
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 
a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,  
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ 

wzorach) muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną                           
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej, 

c) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-
y) podpisującą(-e) ofertę 

d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ  
e) zaleca się ponumerowanie kolejnych  stron oferty. 
 

Uwaga: 
Załączone do oferty kopie wymaganych  dokumentów i oświadczeń muszą być 
poświadczone za zgodność  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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2. Opakowanie oferty 
 

1) Ofertę należy złożyć w jednej trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu). 
 
2) Koperta lub  opakowanie  oferty powinno  zostać  zaadresowane w sposób następujący:  

 
Zarząd Oczyszczania Miasta 
Al. Jerozolimskie 11/19 
00-508 Warszawa 
z dopiskiem „oferta ZOM/KP/ 13 /15 „ 

   
i opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
3) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - 

wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 
 
 

C z ę ś ć  V I I I  
I n f o r m a c j e  o  t r y b i e  s k ł a d a n i a                        

i  o t w a r c i a  o f e r t  
 
 
1. Miejsce i termin składania ofert 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w pok. Nr 303, pi ętro III                                         
do dnia 4.09.2015 r., do godziny  09:00. 
 

 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106, pi ętro I, w dniu 4.09.2015 r., 
o godzinie 09:15.  
 
3. Publiczne otwarcie ofert 
 

1) Otwarcie ofert jest jawne.  
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, 

adres, (siedzibę) oraz  cenę oferty oraz informację dotyczącą formy zatrudnienia . 
 
 
4. Termin zwi ązania ofert ą 
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.  Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 
 



17 
 

 

C z ę ś ć  I X  
P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  

 
1. Wzór umowy stanowi zał ącznik nr 5  
 
W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: 

1) zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy, 

2) zmiany §7 ust.1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym: zmiany zakresu prac  
wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacje                                          
z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy,  

  
2. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze     

oferty w celu zawarcia umowy. 
 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 
1) umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy ). 
2) informacje dotyczące podwykonawcy, które zostaną wpisane do zawieranej umowy (o ile 
dotyczy). 
 
 
2.  Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy nie jest wymagane.  
 
3. Termin i miejsce podpisania umowy 
 
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.  
 
4. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę   w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów  ustawy Pzp, o których mowa w 
Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154  pkt 5 ustawy Pzp. 

 
Wykaz zał ączników: 
 

1) Formularz oferty – zał. nr 1   
1) Ceny jednostkowe – zał. nr 1a,1b,1c   
2) Kosztorys – zał. nr 1/I;1/II i 1/III    
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2  
5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr  3  
6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4 
7) Wzór umowy  -  zał. nr 5  
8) Wykaz lokalizacji kabin – zał. nr 6/I,6/II/6/III do SIWZ  
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/13  /15 

Z a ł ą c z n i k  N r  1  d o  S I W Z  
 
 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

nazwa wykonawcy  .................................................. 

REGON .............................................................. 

NIP ....................................................................  

kod, miejscowość ....-......., ................................ 

województwo ......................., ............. 

ulica, nr domu, nr lokalu ................., ........, ...... 

telefon ............................................................. 

fax .............................................. 

e-mail……………………………………. 

                                                                   
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Serwis toalet sanitarnych  
zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy” 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi 
osobno dla każdego rejonu zgodnie z załącznikiem 1a, b, c  do SIWZ za łączną wartość prac 
brutto zgodnie z załącznikiem nr 1I – 1III do SIWZ: 
 
REJON I 
Wartość brutto: ......................................................... zł.  
Zobowiązujemy się do zatrudnienia 3 pracowników na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
kierowcy samochodu przeznaczonego do serwisu toalet sanitarnych …..............* 
 
REJON II 
Wartość brutto: ......................................................... zł.  
Zobowiązujemy się do zatrudnienia 3 pracowników na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
kierowcy samochodu przeznaczonego do serwisu toalet sanitarnych …..............* 
 
REJON III 
Wartość brutto: ......................................................... zł.  
Zobowiązujemy się do zatrudnienia 3 pracowników na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
kierowcy samochodu przeznaczonego do serwisu toalet sanitarnych…..............* 
 
 
*UWAGA: 
- Należy wypełnić „tak” lub „nie”  
- Niewypełnienie tej pozycji zostanie potraktowane jako brak zobowiązania do zatrudnienia 3 

kierowców na postawie umowy o pracę, co będzie skutkować nieprzyznaniem punktów w tym 
kryterium.  

 

 

 

 

(pieczęć Oferenta) 
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2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  do niej 
zastrzeżeń. 

3. Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy  -  załącznik nr  5 do SIWZ. 
4.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 
5.  Wadium zostało wniesione w dniu …................................................. w wysokości …………. 

w formie ………......................................................................................................................... 
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto Nr ..............................  
w Banku..................................................................................................................................... 
                                           (dotyczy Oferentów, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

6.   Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie niżej wymienionych części 
zamówienia (zakresu prac) w rejonie (należy wymienić numer rejonu i zakres prac w tym 
rejonie)………………………………………................................ 

7.   W przypadku wyboru oferty  zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

8.   Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..….. 
adres e-mail do korespondencji………………………………………………….....................…. 

9.    Oferta została złożona na ............................ ponumerowanych stronach. 
 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Strona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

................................................, ......................... 2015 r.                                    ..................................................................................... 

                     (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy  
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 13 /15 
 

 

    

Załącznik nr 1a do SIWZ 
oraz załącznik nr 3 do wzoru  umowy  
    

        
 

                 Ceny Jednostkowe Ofertowe dla Cz ęści I  
  

   
        

L.P 

Ceny jednostkowe poszczególnych zada ń: 
Ceny jednostkowe  z uwzgl ędnieniem 
wszystkich kosztów i składników wraz                  
z narzutami niezb ędnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia  

Cena 
jednostkowa 
bez podatku  

VAT 

Stawka  
 VAT 

 Cena jednostkowa                         
z podatkiem VAT  

 

 

1. 

Cena jednostkowa za obsług ę                  
1 kabiny na dob ę serwisowanej 

cyklicznie. 
Cena powinna uwzgl ędnia ć 

wykonanie wszystkich czynno ści 
wynikaj ących z zał. nr 2 do wzoru 

umowy - "warunki realizacji 
umowy"  w tym trzech serwisów. 

Cc= 

  

8% 

   

2. 

Cena jednostkowa za obsług ę                 
1 kabiny na dob ę ustawionej na 
zlecenie dora źne na okres nie 

dłu ższy jak trzy dni. 
Cena powinna uwzgl ędnia ć 

wykonanie wszystkich czynno ści 
wynikaj ących z zał. nr 2 do wzoru 

umowy - "warunki realizacji 
umowy". 

Cd= 

  

8% 

   

3. 

Cena jednostkowa za serwis                 
1 automatycznej toalety 

stacjonarnej  zlokalizowanej                 
w parku Praskim. 

Cena powinna uwzgl ędnia ć 
wykonanie wszystkich czynno ści 
wynikaj ących z zał. nr 2 do wzoru  

- "warunki realizacji umowy". 

Ca= 

 

8% 

  
 
 
 ……………………………..dnia…………….2015 roku                   …………………………………..  
               (podpis osoby upoważnionej)  
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 13/15 
 

           Załącznik nr 1b do SIWZ 
          oraz załącznik nr 3 do wzoru  umowy  

 
                                         Ceny Jedno stkowe Ofertowe dla Cz ęści II  
 

L.P 
Ceny jednostkowe poszczególnych zada ń: 

Ceny jednostkowe  z uwzgl ędnieniem wszystkich 
kosztów i składników wraz z narzutami niezb ędnymi 

do wykonania przedmiotu zamówienia  

Cena 
jednostkowa 
bez podatku  

VAT 

Stawka  
 VAT 

 Cena jednostkowa                         
z podatkiem VAT  

1. 

Cena jednostkowa za obsług ę 1 kabiny na 
dob ę serwisowanej cyklicznie. 

Cena powinna uwzgl ędnia ć wykonanie 
wszystkich czynno ści wynikaj ących                   

z zał. nr 2 do wzoru umowy - "warunki 
realizacji umowy" w tym trzech serwisów. 

Cc= 

  

8% 

  

2. 

Cena jednostkowa za obsług ę 1 kabiny na 
dob ę ustawionej na zlecenie dora źne na 

okres nie dłu ższy jak trzy dni. 
Cena powinna uwzgl ędnia ć wykonanie 

wszystkich czynno ści wynikaj ących z zał. 
nr 2 do wzoru umowy - "warunki realizacji 

umowy". 

Cd= 

  

8% 

  

3. 

Cena jednostkowa za serwis 1 
automatycznej toalety stacjonarnej 

zlokalizowanej  w parku Ujazdowskim. 
Cena powinna uwzgl ędnia ć wykonanie 

wszystkich czynno ści wynikaj ących                    
z zał. nr 2 do wzoru  - "warunki realizacji 

umowy". 

Ca= 

 

8% 

 
       

 

……………………………..dnia…………….2015 roku                    
 
 
 
                                                                                                            ………………………………….. 

     (podpis osoby upoważnionej) 
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        oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 13 /15 
 

                    Załącznik nr 1c do SIWZ 
                   oraz załącznik nr 3 do wzoru  umowy  

 
                                         Ceny Jednostkowe Ofertowe d la Części III  

L.P 

Ceny jednostkowe poszczególnych zada ń: 
Ceny jednostkowe  z uwzgl ędnieniem 
wszystkich kosztów i składników wraz                          
z narzutami niezb ędnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia  

Cena 
jednostkowa 
bez podatku  

VAT 

Stawka  
 VAT 

 Cena jednostkowa                  
z podatkiem VAT  

1. 

Cc -Cena jednostkowa za obsług ę                  
1 kabiny na dob ę serwisowanej 

cyklicznie. 
Cena powinna uwzgl ędnia ć wykonanie 

wszystkich czynno ści wynikaj ących                  
z zał. nr 2 do wzoru umowy - "warunki 

realizacji umowy" w tym trzech 
serwisów. 

 

Cc= 

  

8% 

  

2. 

Cd- Cena jednostkowa za obsług ę 1 
kabiny na dob ę ustawionej na zlecenie 
dora źne na okres nie dłu ższy jak trzy 

dni. 
Cena powinna uwzgl ędnia ć wykonanie 

wszystkich czynno ści wynikaj ących                  
z zał. nr 2 do wzoru umowy - "warunki 

realizacji umowy". 

Cd= 

 

8% 

 

3. 

Ca- Cena jednostkowa za serwis 1 
automatycznej toalety stacjonarnej  

zlokalizowanej  w parku Pole 
Mokotowskie od str. ul. Batorego. 

Cena powinna uwzgl ędnia ć wykonanie 
wszystkich czynno ści wynikaj ących                  

z zał. nr 2 do wzoru  - "warunki 
realizacji umowy". 

Ca= 

 

8% 

 

4. 

Ca- Cena jednostkowa za serwis 1 
automatycznej toalety stacjonarnej 

zlokalizowanej w parku Pole 
Mokotowskie od str. al. Niepodległo ści 
Cena powinna uwzgl ędnia ć wykonanie 

wszystkich czynno ści wynikaj ących                
z zał. nr 2 do wzoru  - "warunki 

realizacji umowy". 

Ca= 

 

8% 

 
       
 ……………………………..dnia…………….2015 roku                   ………………………………….. 
     (podpis osoby upoważnionej) 
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/13 /15 
 

 

 

                                                             Załącznik nr 1 /I do SIWZ 
                                                            
   

Kosztorys 
Opis sposobu obliczania ceny oferty 

dla cz ęści I 
 

 
L. p  

 
Ceny jednostkowe  z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów  i składników wraz  z 
narzutami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia 

 
 

Liczba     
obsług 

 

 
Cena   

jednostkowa 
bez podatku  

VAT  
(należy 

przepisać z zał. nr 
1a do SIWZ) 

 

 
Warto ść 
prac  

(bez VAT) 
 
 

 
Stawka       
VAT 

 

 
Warto ść  

( z VAT)  
 
 

a b c d e 
e = c x d 

f g 

 
1. 

 
Cc- Kabiny serwisowane cyklicznie  

 
Cena obsługi 1 kabiny na dobę 

serwisowanej cyklicznie. Cena powinna 
uwzględniać wykonanie wszystkich 

czynności wynikających z zał. nr 2 do 
wzoru umowy -„warunki realizacji umowy” 

w tym trzech serwisów 

 
 
 
 
 

24116 
 
 

 
 
 
 
 

………… 

 
 
 
 
 

……………
…. 

 
 
 
 
 

8% 

 
 
 
 
. 

……………… 

 
2. 

Cd -Kabiny serwisowane dora źnie  
 

Cena obsługi 1 kabiny na dobę 
ustawionej na zlecenie doraźne.  Cena 

powinna uwzględniać wykonanie 
wszystkich czynności wynikających                 

z zał. nr 2 do wzoru istotnych 
postanowień umowy -„warunki realizacji 

umowy”. 

 
 
 

88 

 
 
 

…………... 

 
 
 

………………
. 

 
 
 

8% 

 
 
 

………………. 

 
 
 

3. 

Ca- Serwis a utomatyczn ej toalet y 
stacjonarnej w parku Praskim 

 
Cena obsługi 1 automatycznej toalety 

stacjonarnej.  Cena powinna uwzględniać 
wykonanie wszystkich czynności 

wynikających   z zał. nr 2 do wzoru 
istotnych postanowień umowy -„warunki 

realizacji umowy”. 
 

 
 
 

1 096 

 
 
 

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

 
 
 

…………….. 

 
 
 

8% 

 
 
 

……………. 

 
4. 

 
Co- Cena ofertowa  

(suma warto ści prac) 
 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

………….. 

 
........................................, ................ 2015   r.  

                     (miejscowość)                    ( data)                        

      ……………………………………………………………………………………… 

                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta ) 

 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 

oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 13 /15 
                                                                                                                                 Załącznik nr 1/II do SIWZ 
 

Kosztorys 
Opis sposobu obliczania ceny oferty 

dla cz ęści II 
 
 

 

 
L. p  

 
Ceny jednostkowe  z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów  i składników wraz  z 
narzutami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia 

 
 

Liczba     
obsług 

 

 
Cena   

jednostkowa 
bez podatku  

VAT  
(należy przepisać 
z zał. nr 1b do 

SIWZ) 
 

 
Warto ść 
prac  

(bez VAT) 
 
 

 
Stawka       
VAT 

 

 
     Warto ść  

( z VAT)  
 
 

a b c d e 
e = c x d 

f g 

 
1. 

 
Cc- Kabiny serwisowane cyklicznie  

 
Cena obsługi 1 kabiny na dobę 

serwisowanej cyklicznie. Cena powinna 
uwzględniać wykonanie wszystkich 

czynności wynikających z zał. nr 2 do 
wzoru umowy -„warunki realizacji umowy” 

w tym trzech serwisów 

 
 
 
 

 
40 017 

 
 
 
 
 

………… 

 
 
 
 
 

…………… 

 
 
 
 
 

8% 

 
 
 
 
. 

……………… 

 
2. 

Cd -Kabiny serwisowane dora źnie  
 

Cena obsługi 1 kabiny na dobę 
ustawionej na zlecenie doraźne.  Cena 

powinna uwzględniać wykonanie 
wszystkich czynności wynikających                 

z zał. nr 2 do wzoru istotnych 
postanowień umowy -„warunki realizacji 

umowy”. 

 
 
 

550 

 
 
 

…………... 

 
 
 

……………… 

 
 
 

8% 

 
 
 

………………. 

 
 
 

3. 

Ca- Serwis a utomatyczn ej toalet y 
stacjonarnej w parku Ujazdowskim 

 
Cena obsługi 1 automatycznej toalety 

stacjonarnej.  Cena powinna uwzględniać 
wykonanie wszystkich czynności 

wynikających   z zał. nr 2 do wzoru 
istotnych postanowień umowy -„warunki 

realizacji umowy”. 
 

 
 
 

600 

 
 
 

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

 
 
 

…………….. 

 
 
 

8% 

 
 
 

……………. 

 
4. 

 
Co- Cena ofertowa  

(suma warto ści prac) 
 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

………….. 

. 

......................................., ................ 2015   r.  

                     (miejscowość)                    ( data)                        

                                                                                                                   ……………………………………………………………………………………… 

                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
) 
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 13 /15 
                                                                                                                   Załącznik nr 1/III do SIWZ 
 

Kosztorys 
Opis sposobu obliczania ceny oferty 

dla cz ęści III 
 

 
L. p  

 
Ceny jednostkowe  z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów  i składników wraz  z 
narzutami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia 

 
 

Liczba     
obsług 

 

 
Cena   

jednostkowa 
bez podatku  

VAT  
(należy przepisać 
z zał. nr 1c do 

SIWZ) 
 

 
Warto ść 
prac  

(bez VAT) 
 
 

 
Stawka       
VAT 

 

 
     Warto ść  

( z VAT)  
 
 

a b c d e 
e = c x d 

f g 

 
1. 

 
Cc- Kabiny serwisowane cyklicznie  

 
Cena obsługi 1 kabiny na dobę 

serwisowanej cyklicznie. Cena powinna 
uwzględniać wykonanie wszystkich 

czynności wynikających z zał. nr 2 do wzoru 
umowy -„warunki realizacji umowy” w tym 

trzech serwisów 

 
 
 
 
 

23 022 
 

 
 
 
 
 

………… 

 
 
 
 
 

…………… 

 
 
 
 
 

8% 

 
 
 
 
. 

……………… 

 
2. 

Cd -Kabiny serwisowane dora źnie  
 

Cena obsługi 1 kabiny na dobę ustawionej 
na zlecenie doraźne.  Cena powinna 
uwzględniać wykonanie wszystkich 

czynności wynikających  z zał. nr 2 do 
wzoru istotnych postanowień umowy -

„warunki realizacji umowy”. 

 
 
 

44 

 
 
 

…………... 

 
 
 

……………… 

 
 
 

8% 

 
 
 

………………. 

 
 
 

3. 

Ca- Serwis a utomatyczn ej toalet y 
stacjonarnej w parku Pole Mokotowskie 

od str. ul. Batorego 
 

Cena obsługi 1 automatycznej toalety 
stacjonarnej.  Cena powinna uwzględniać 

wykonanie wszystkich czynności 
wynikających   z zał. nr 2 do wzoru 

istotnych postanowień umowy -„warunki 
realizacji umowy”. 

 

 
 
 

1 096 

 
 
 

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

 
 
 

…………….. 

 
 
 

8% 

 
 
 

……………. 

 
 
 

4. 

Ca-Serwis a utomatyczn ej toalet y 
stacjonarnej w parku Pole Mokotowskie 

od str. al. Niepodległo ści  
 

Cena obsługi 1 automatycznej toalety 
stacjonarnej.  Cena powinna uwzględniać 

wykonanie wszystkich czynności 
wynikających   z zał. nr 2 do wzoru 

istotnych postanowień umowy -„warunki 
realizacji umowy”. 

 

 
 
 

1 096 

 
 
 

………… 

 
 
 

………… 

 
 
 

8% 

 
 
 

………….. 

 
5. 

 
Co- Cena ofertowa  

(suma warto ści prac) 
 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

………….. 

 

................................, ................ 2015   r.  

                     (miejscowość)                    ( data)                      ……………………………………………………………………   

                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta ) 
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/13  /15 
 
 
Z a ł ą c z n i k  N r  2  d o  S I W Z  

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
..................................................................................................................................  

................................................................................................................................... 
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.: „Serwis toalet 
sanitarnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warsz awy” 

„ oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 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) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

........................................., ....................... r.   ..................................................................................... 
         miejscowość                                     data               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)  

       Wykonawcy* 

 
 
* - w przypadku złożenia oferty wspólnej podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy   
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/13 /15 
 

Z a ł ą c z n i k  N r  3  d o  S I W Z  
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................  

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

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.: „ Serwis toalet 
sanitarnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warsz awy” 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków  

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

............................................., ....................... r.             …........................................................................................ 

         miejscowość                                     data                  podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)  
                Wykonawcy 
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/ 13 /15 

 
Z a ł ą c z n i k  N r  4  d o  S I W Z  

 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................  

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

 
LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALE ŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 

 
 
1. Składamy list ę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

L.p. Nazwa podmiotu 

1.  

2.  

......  

 
............................... 
(miejscowość, data) 
 
 

.......................................................................................... 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

__________________________________________________________________ 
 
2. Informujemy, że nie nale żymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
............................... 
(miejscowość, data) 

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

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
* należy wypełnić pkt 1 lub  pkt 2 
 
 
 



29 
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
Nr ZOM/KP/13 /15 

 

 

W z ó r   u m o w y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
Umowa zawarta w dniu … … 2015 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/…  ../15 pomiędzy: 
 
Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie NIP 526 
– 10 – 46 – 104, Al. Jerozolimskie 11/19 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP 0158/1295/08 
przez: 

• Tadeusza Jaszczołta - Dyrektora, a  

............................................. z siedzibą w Warszawie przy …………………………, zarejestrowaną  
w Sądzie Rejonowym dla ………………... Wydział ………... KRS, nr wpisu do rejestru 
przedsiębiorców …………………          o kapitale zakładowym w wysokości 
…………………………….…. zł w całości wpłaconym, NIP ……………………………..... zwanym dalej 
Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

• ………………………..   -   …………………………... 

• …………………..……    -   …………………………… 

 

§ 1 

    [Przedmiot umowy] 

 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace                            
w mieście stołecznym Warszawie, w rejonie……  
 
1)  Dostarczenie i ustawienie przenośnych kabin sanitarnych, niewymagających podłączenia 

do sieci wodno-kanalizacyjnej w lokalizacjach przewidzianych w załączniku nr 1 do umowy. 
 
2) Prowadzenie codziennej obsługi kabin serwisowanych cyklicznie oraz kabin ustawionych na 

zlecenie doraźne, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 2 do umowy. 
 
3) Codzienny serwis automatycznych toalet sanitarnych podłączonych do sieci wod-kan                      

i energetycznej, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 2 do umowy. 

 

§ 2 
[Czas obowiązywania umowy] 

 

1. Umowa obowiązuje  od dnia zawarcia  umowy do dnia 30 listopada 2018 r. 

2.  Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy nastąpi w dniach od 01 grudnia  
  2015 r. do 30 listopada 2018 r.  
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§ 3 
[Warunki wykonania umowy] 

 

1. Szczegółowy zakres i warunki wykonania umowy określa załącznik nr 2.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie kierowców 
samochodów przeznaczonych do serwisowania kabin sanitarnych w oparciu o umowę                
o pracę, jest zobowiązany do spełnienia warunków określonych w załączniku nr 5 do 
umowy. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian, bez konieczności zmiany umowy, do:  

 a)  zmniejszenia liczby kabin sanitarnych serwisowanych cyklicznie,  
b)  zmiany lokalizacji kabin oraz sposobu ich ustawienia, 
c) zmiany terminu ustawiania kabin, umieszczanych na zlecenie doraźne, 
d) zmiany godzin wykonywania serwisu kabin sanitarnych i automatycznych toalet 

sanitarnych, 
e) zmiany terminu ustawienia i zabrania kabin przenośnych serwisowanych cyklicznie,  
f) zmiany terminu oraz dni tygodnia ustawienia i zabrania kabin przenośnych 

serwisowanych cyklicznie w Multimedialnym Parku Fontann na Skwerze I Dywizji 
Pancernej w Warszawie  

g)  wyłączania automatycznych toalet sanitarnych z eksploatacji z powodu dewastacji lub 
awarii, 

h) zmiany terminu  włączenia do eksploatacji automatycznej toalety w Parku Praskim. 
 

4.  Zmiany wskazane w ust. 3 pkt a – h  nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w §4 ust.1 umowy.   

5. Wykonawca będzie powiadomiony o wszystkich zmianach pisemnie lub telefonicznie bądź 
za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie umożliwiającym wykonanie prac,                         
z minimum 12 godzinnym wyprzedzeniem, na nr telefonu……………….,                                              
e-mail:…………………… 

  
 
 
 §4 

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty] 

 

1. Zamawiający określa, że za prawidłowe wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nie wyższe niż: 

brutto…………………………...zł  (słownie:…………………………………………  ……………….zł). 

 

2.  Ceny jednostkowe stanowiące podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zostały 
określone w załączniku nr 3 do umowy. Ceny będą obowiązywały przez cały okres realizacji 
umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §9 i obejmują całość wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

 

3. W przypadku osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust.1, przed datą określoną 
w § 2, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie 
dodatkowych oświadczeń, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.                         
W szczególności Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie, zwrot kosztów, 
odszkodowanie czy inne roszczenie z tytułu prac, za które wynagrodzenie przekroczyłoby 
kwotę określoną w ust.1.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania miesięcznej faktury VAT w terminie zgodnym  
z obowiązującymi przepisami z wyszczególnieniem wszystkich pozycji wykazanych                           
w załączniku, o którym mowa w ust.6. 

5.   Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie miesięczny jednostronny protokół odbioru 
prac.  

6. Faktura musi posiadać załącznik, sporządzany przez Wykonawcę, zawierający wykaz prac 
wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Forma załącznika musi być uzgodniona                   
z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego załącznik musi zostać przekazany w formie 
elektronicznej. 

7. Zapłata należności za wykonane prace nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata należności dokonana 
zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Terminem zapłaty jest data 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8.  W wynagrodzeniu określonym w ust.1 zawarte są wszelkie nakłady Wykonawcy na 
wykonanie przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów i prac związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

9. Wykonawcy przysługuje zapłata tylko za faktycznie wykonaną usługę. W przypadku 
wyłączenia toalety z eksploatacji za ten okres wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.  

10. Rozliczenie wykonanych prac przy obsłudze 1 kabiny na dobę ustawionej na zlecenie 
doraźne na okres nie dłuższy niż trzy dni, następować będzie na podstawie  potwierdzonych 
zleceń pisemnych od Wykonawcy informujących o dacie, godzinie ustawienia i zabrania 
kabiny oraz załącznika do faktury. 

11.  Kabiny ustawione na zlecenie doraźne po upływie 3 dni, rozliczane będą jak kabiny 
serwisowane cyklicznie. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszanie z bieżących płatności naliczanych kar 
umownych wynikających z not obciążeniowych wystawianych zgodnie z § 5 umowy (prawo 
potrącenia). 

   

  §5 
     [Kary umowne. Rozwiązanie umowy] 
  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie realizacji niniejszej 

umowy, w tym m.in., jakości i terminowości wykonania prac. Z przeprowadzonych kontroli 
sporządzane będą protokoły. W przypadku braku uwag, Zamawiający ma prawo sporządzić 
protokół jednostronny. 

 
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skierowania upoważnionej 

osoby do udziału w kontroli w wyznaczonym czasie i miejscu na terenie m.st. Warszawy. 
Osoba ze strony Wykonawcy może brać udział w kontroli również bez wezwania 
Zamawiającego. 

 
3. Podstawą do naliczania kar umownych będzie wyłącznie protokół dwustronny,                                 

z zastrzeżeniem ust.4. 
 
4. W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 

jednej godziny od wezwania lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie 
protokół jednostronny, który będzie podstawą do naliczenia kar umownych z tytułu 
niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy i obniżenia wynagrodzenia.  

 
5. Zamawiający za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac serwisowych 

określonych w załączniku nr 2 do umowy związanych z ustawieniem i obsługą kabin 
sanitarnych, naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości: 
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 1) 500 /pięćset/ zł za jedną kabinę w przypadku: 
 a) niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu serwisu, przekraczającego jedną 

 godzinę w stosunku do terminów określonych w harmonogramie kolejności 
 wykonywania serwisów (załącznik nr 5 do umowy), 
 b) niewykonania przynajmniej jednej z czynności opisanych w punkcie 12 ppkt 1                   

i  ppkt 4  załącznika nr 2 do umowy 
 2) 100 /sto/ zł za jedną kabinę w przypadku;  

a) niewykonania przynajmniej jednej z czynności opisanych w punkcie 12 ppkt 2 lit. 
a-g, ppkt 3 oraz ppkt 5 -10 załącznika nr 2 do umowy, 

b) przekroczenia limitu czasu określonego w pkt 1 załącznika nr 2 do umowy,                   
za każdy dzień przekroczenia,  

c) przekroczenia limitu czasu określonego w pkt 4,5 załącznika nr 2 do umowy,                    
za każdą godzinę przekroczenia, 

d) nieustawienia kabiny na zlecenie doraźne na okres nie dłuższy jak trzy dni,                     
w terminie wskazanym Wykonawcy, za każdą godzinę opóźnienia, 

e) nieusunięcia w czasie 2,5 godz. niesprawności sanitarno-technicznych kabiny 
zgłoszonej przez Zamawiającego. W przypadku dalszego stwierdzenia 
nieusunięcia niesprawności kabiny, kara naliczana będzie w wysokości 100 /sto/ 
zł za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od chwili przekroczenia 2,5 godz. 

 
6.  W przypadku braku możliwości dojazdu do kabiny sanitarnej w celu przeprowadzenia 

serwisu oraz usunięcia niesprawności kabiny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy należy 
powiadomić bezzwłocznie o tym fakcie Zamawiającego wówczas kary umowne wskazane  
w ust. 5 nie będą naliczane. 

 
7. Zamawiający za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac serwisowych 

określonych w załączniku nr 2 do umowy, związanych z serwisowaniem automatycznych 
toalet stacjonarnych naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości:  

 
a) 100 /sto/ zł za jedną automatyczną toaletę stacjonarną w przypadku  

niewykonania lub nienależytego wykonania prac serwisowych określonych                    
w załączniku nr 2 do umowy, 

 b) 150 /sto pięćdziesiąt/zł za stwierdzenie nieobecności Wykonawcy                                    
w określonych w załączniku nr 2 do umowy godzinach.  

 
8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia w przypadku, gdy kary umowne dotyczą: 
 

a) kabin sanitarnych i przekroczą kwotę 20 000 /dwadzieścia tysięcy/ zł, liczone od, 
początku realizacji umowy 

b) automatycznych toalet sanitarnych - w przypadku trzykrotnej nieobecności                    
w ciągu miesiąca Wykonawcy w określonych  w załączniku nr 2 do umowy 
godzinach. 

 
9.  W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym w umowie kopii polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 
1.000 zł za każdy dzień opóźnienia. 

 
10.  W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wys. 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 
 
11.  W przypadku realizacji prac określonych w umowie przez inne podmioty, niż wymienione              

w § 6 ust. 1 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000 zł za 
każdy stwierdzony przypadek. 
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12.  Jeżeli w celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązał się do zatrudnienia pracowników               
w oparciu o umowę o pracę, w przypadku: 

 
 1) nieprzedstawienia w terminie miesięcznego grafiku pracy o którym mowa w pkt. 2.3 

załącznika nr 5 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną                            
w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

  
 2) stwierdzenia w toku kontroli, iż prace wykonuje inny pracownik, niż wskazany                                

w przedstawionym przez Wykonawcę grafiku pracy o którym mowa w pkt 2.3 załącznika 
nr 5 do umowy lub prace wykonuje 1 pracownik w trakcie dziennej zmiany, Zamawiający 
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

  
3) nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których 
mowa w pkt. 3.2 załącznika nr 5 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

 
4) nieskierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia 

wymaganej liczby pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (za jedną osobę). 

 
13.  Zapłata wskazanych powyżej kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

niezwłocznego usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
 
14.  Wszelkie rekontrole przeprowadzone będą po zgłoszeniu przez Wykonawcę poprawnego 

wykonania zakwestionowanych w czasie kontroli prac i zakończone protokołem odbioru. 
 
15.  Usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli należy zgłosić telefonicznie 

przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzającemu kontrole. W przypadku braku 
kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, który kontrolę przeprowadzał, usunięcie 
nieprawidłowości należy zgłosić telefonicznie i faxem na Stanowisko Operacyjno – 
Decyzyjne ZOM (nr tel. 0 696 087 520, nr fax. 022 621 36 65). 

 
16.  Jeżeli w ramach przeprowadzonej rekontroli Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca nie 

usunął uchybień procedura rekontroli zostanie powtórzona. 
 
17.  Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 
 
18.  Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia nieprawidłowości                          

i właściwego wykonania prac. 

 

§ 6 

[Realizacja umowy przez Podwykonawców] 

 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie 
prac. [ lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie] 
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących 
podwykonawców, w poniżej określonym zakresie prac: 
1) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [………………………………], 
2) [oznaczenie podwykonawcy] – zakres powierzonych prac [………………………………], 

2. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja  
z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego 
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poinformowania Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian ust. 1, w formie aneksu do 
umowy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot umowy jest realizowany przez podmioty nie wskazane 
w ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną określoną w  § 5 ust. 11 umowy.  

5. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od wezwania.  

 
 

 
§ 7 

 [Zakres odpowiedzialności Wykonawcy] 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne 

osób trzecich wynikające z niewłaściwego wykonywania prac codziennej obsługi sanitarno-
technicznej kabin sanitarnych i prac serwisowych automatycznych toalet stacjonarnych      

w tym wykonywania ich niezgodnie z niniejszą umową.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac. 

3.  Wykonawca jest obowiązany posiadać w dniu podpisania umowy polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej obowiązującą przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kserokopię właściwej polisy ubezpieczeniowej stanowiącą 

(załącznik nr 8 do umowy) i dowodów uiszczenia składek ubezpieczeniowych należnych     
z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób 

 trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego 
 lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego,                         

 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej 
 sprawy. 

§ 8  

[Szczególny tryb odstąpienia od  umowy] 

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                   

i powinno zawierać uzasadnienie takiego oświadczenia. 
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§ 9 
[Zmiany umowy] 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności za zgodą obu stron. 
 
2.  W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie: 

1) zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy, 

2) zmiany §6 ust.1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym: zmiany zakresu prac  
wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacje                                          
z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy,  

 3.  W przypadku zmian wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego                         
w umowie.  

4. Wprowadzenie zmiany wskazanej w ust. 3 wymaga złożenia przez Wykonawcę: 
  

1) wniosku o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,  
 
2) szczegółowego uzasadnienia wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, zawierającego w szczególności kalkulację 
uwzględniającą, zależnie od zakresu ogłoszonych zmian:  
a) kosztorys przedstawiający proponowane ceny jednostkowe i wartości(netto, brutto);  
b) liczbę pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia;  
c) formę zatrudnienia ww. pracowników;  
d) wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi lub 

ubezpieczeniem zdrowotnym.  
 

3) kopii, poświadczonego za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego 
objęcie podatkiem od towarów i usług dostaw lub usług świadczonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia;  

 
5. Uzgodnione w wyniku negocjacji zmiany wynagrodzenia zostaną wprowadzone do umowy 

w formie aneksu. 
 
6. Wprowadzone aneksem zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu aneksu.  
 
7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jeżeli zmiana wskaźników 

określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP zostanie wprowadzona aktami prawnymi 
opublikowanymi na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W szczególności nie ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w związku                      
z wejściem w życie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1831) 
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§10                                                                                                 
[Postanowienia dodatkowe]  

1.  W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego i ustawy –
Prawo zamówień publicznych. 

2.  Spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie,                 
a w razie braku porozumienia rozpatrywać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3.  Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone 
na osoby trzecie ani w całości ani w części bez zgody Zamawiającego. Dotyczy to                        
w szczególności  wierzytelności o zapłatę faktur. 
 

4. Komórką organizacyjną Zarządu Oczyszczania Miasta odpowiedzialną za techniczną stronę 
realizacji umowy jest Dział Eksploatacji. 

5. Integralną częścią umowy są podpisane przez strony załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, 
nr 7, nr 8. 

6. Ze strony Zamawiającego osobą   wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą jest: 
 
Rejon ……… - ................................................. tel……………... .…., fax:………………………….. 
e-mail: ……………………………. 

7. Ze strony Wykonawcy osobą  wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym jest:  
 
Rejon ….., - ............................................... tel………………………., fax: ………………………………   
e-mail:……………………………………..   
 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
Zamawiający         Wykonawca 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 6/I do SIWZ 
nr ZOM/KP/13/15 
Załącznik Nr 1 do  
Wzoru umowy 

 
REJON I 

Okres zimowo-jesienny tj. 
od 01 grudnia do 31 marca 

i od 01 października do 30 listopada 
 

Dzielnica Lokalizacje 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Uwagi 
liczba kabin 

Białołęka  Żerań - pętla 1 1 1   

 Razem 1 1 1  

Praga Północ  Jagiellońska – Rondo Starzyńskiego 1 1 1  

  Ratuszowa /w pobliżu ZOO/ 1 1 1  

  Jagiellońska 29-Solidarności  1 1 1 dawna stacja paliw 

 Al. Solidarności /przy niedźwiedziach/ 1 1 1  

 Park Praski 1 1 1  

   Razem 5 5 5   

Praga Południe Wiatraczna - Rondo 3 3 3  w tym 1N* 

  Waszyngtona - Międzynarodowa 1 1 1  

  Szaserów - Szpital 1 1 1  N* 

  
Grochowska postój taxi - 
Podskarbińska  

1 1 1  

  Zieleniecka - Sokola 1 1 1   

 Park Skaryszewski 3 3 3 w tym 1N* 

   Razem 10 10 10   

Rembertów Bellony 1 1 1 
przy  przejściu 
podziemnym 

 Cyrulików - Chruściela 1 1 1 przy PKP  

   Razem 2 2 2   

Wawer Al. Dzieci Polskich -Jemiołowa  1 1 1 
po przeciwnej str. 
Centrum Zdrowia 
Dziecka 

  Izbicka - Szreniawska 1 1 1   

   Razem 2 2 2   

Ogółem             
w rejonie I 

  20 20 20   

Automatyczna 
toaleta stacjonarna Park Praski 1 1 1  

(*N) - kabina dla osób niepełnosprawnych 
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REJON I 
Okres wiosenno-letni tj. 

od 01 kwietnia do 30 września 
 

Dzielnica Lokalizacje 
2016 2017 2018 

Uwagi 
liczba kabin 

Białołęka  Żerań –pętla  1 1 1  

 Razem 1 1 1  

Praga Północ  al. Solidarności /przy niedźwiedziach/ 1 1 1   

 Jagiellońska 29 - Solidarności  1 1 1  

  Ratuszowa /w pobliżu ZOO/ 1 1 1  

  Jagiellońska –Rondo Starzyńskiego 1 1 1  

  Ogród zoologiczny- Most Gdański 1 1 1 
przy wjeździe na Most 
Gdański przy parkingu 
autokarów   

 Park Praski  2 2 2 w tym 1N*  

   Razem 7 7 7   

Praga Południe Wiatraczna -Rondo 3 3 3  w tym 1N* 

  Waszyngtona-Międzynarodowa 1 1 1  

  Szaserów -Szpital 1 1 1 N* 

  Zieleniecka - Sokola 1 1 1   

  
Grochowska postój taxi-
Podskarbińska 

1 1 1   

  Park Skaryszewski  5 5 5  W tym 2N* 

  Park Znicza - Filomatów 1 1 1   

                                Razem 13 13 13   

Rembertów Bellony 1 1 1 
 przy  przejściu 
podziemnym PKP 

 Cyrulików-Chruściela 1 1 1 przy PKP 

   Razem 1 1 1   

  Al. Dzieci Polskich -Jemiołowa  1 1 1 
po przeciwnej str. 
Centrum Zdrowia Dziecka 

Wawer Izbicka- Szreniawska 1 1 1   

   Razem 2 2 2   

Ogółem               
w rejonie I 

  24 24 24   

Automatyczna 
toaleta stacjonarna Park Praski 1 1 1  

(*N) – kabina dla osób niepełnosprawnych 
Zamawiający         Wykonawca  
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Załącznik Nr 6/II do SIWZ 
nr ZOM/KP/13/15 
Załącznik Nr 1 do  
wzoru umowy 

 
REJON II 

Okres zimowo-jesienny tj. 
od 01 grudnia do 31 marca 

i od 01 października do 30 listopada 
 

Dzielnica Lokalizacje 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
Liczba kabin 

Bielany Al. Zjednoczenia-Schroegera 1 1 1   

  Skalbmierska  1 1 1 przy placu zabaw 

   Razem 2 2 2   

Żoliborz Krasińskiego - Pl. Wilsona 1 1 1   

  Ostrowiecka -cmentarz 1 1 1   

  Felińskiego okol. kościoła  1 1 1   

  Mickiewicza-Zajączka 1 1 1   

 Mickiewicza- Potocka 1 1 1  

  Park Fosa i Stoki Cytadeli 1 1 1 1N* przy placu zabaw 

   Razem 6 6 6   

Bemowo Radiowa - Powstańców Śląskich 1 1 1 przy postoju taxi 

   Razem 1 1 1   

 Wola Newelska -Ciołka  1 1 1 
na tyłach bazarku na 
Kole  

  Leszno 17 1 1 1   

  Powązkowska -Piaskowa  1 1 1   

  Grzybowska -Waliców 1 1 1 
 przy parku Powst. 
Warszawy 

  Wolska -Sowińskiego 1 1 1   

   Razem 5 5 5   

Śródmieście Świętojerska -Andersa 1 1 1 
 w głąb ogrodu 
Krasińskich 

  Matejki  1 1 1 rejon Sejmu 

  Andersa –Muranowska 1 1 1   

  Dobra -Bednarska 1 1 1   

  Pod mostem Poniatowskiego 1 1 1   

  Torwar 1 1 1   
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  Aleje Ujazdowskie  1 1 1 
 przy parku od str. Armii 
Ludowej  

  
Pomnik Mickiewicza-Krakowskie 
Przedmieście  

1 1 1 na tyłach pomnika  

  Pl. Mirowski-Ptasia   1 1 1 na rogu przy parku 

  
Rejon Dworca Centralnego -
Jana Pawła -Al. Jerozolimskie  

 2 2 2 w tym 1N* 

  
Rejon Dworca Centralnego - 
Złote Tarasy  

2 2 2 od str. Emilii Plater 

 Ogród Saski  2 2 2 od str. ul. Fredry  

 Plac Dąbrowskiego 1 1 1  

Razem    16 16 16   

Ogółem w 
rejonie II 

  30 30 30   

(*N) - kabina dla osób niepełnosprawnych 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REJON II 
Okres wiosenno-letni tj. 

od 01 kwietnia do 30 września 

Dzielnice Lokalizacje 
2016 2017 2018 

Uwagi 
Liczba kabin 

Bielany Al. Zjednoczenia-Schroegera  1 1 1   

  Skalbmierska  1 1 1 przy placu zabaw 

  Park Olszyna - Duracza 1 1 1   

   Razem 3 3 3   

Żoliborz Krasińskiego- Pl. Wilsona  1 1 1   

  Ostrowiecka -cmentarz 1 1 1   

  Felińskiego okol. kościoła  1 1 1   

  Mickiewicza-Zajączka 1 1 1   

  Park Fosa – Stoki Cytadeli   2 2 2  w tym 1N*przy placu zabaw 

  Mickiewicza- Potocka  1 1 1   

   Razem 7 7 7   

Bemowo 
Radiowa - Powstańców 
Śląskich 

1 1 1 przy postoju taxi 

   Razem 1 1 1   

Wola Wolska –Płocka  1 1 1  

  Newelska  -Ciołka  1 1 1 na tyłach bazarku na Kole  

  Leszno 17 1 1 1   

  Powązkowska -Piaskowa 1 1 1   

  Grzybowska -Waliców 1 1 1   

  Wolska-Sowińskiego 1 1 1   

  Ks. Janusza -Górczewska  1 1 1   

  Górczewska -Płocka 1 1 1  przy parku Powst. W-wy 

  Obozowa – ks. Janusza 1 1 1   

   Razem 9 9 9   

Śródmieście Świętojerska -Andersa 1 1 1  w głąb ogrodu Krasińskich 

  Matejki  1 1 1  teren Sejmu 

  Muranowska -Andersa  1 1 1  

 Dobra -Bednarska 1 1 1  

 Pod mostem Poniatowskiego 1 1 1  
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 Torwar 1 1 1  

 Aleje Ujazdowskie 1 1 1  

 
Pomnik Mickiewicza-
Krakowskie Przedmieście  

 1 1 1 na tyłach pomnika  

 Pl. Mirowski-Ptasia   1 1 1 na rogu przy parku 

  Słomińskiego 1 1 1 przy Dworcu Gdańskim 

  
Bulwar nadwiślański-wzdłuż 
Wisły przy mostach  

4 4 4 
Łazienkowski /w rej. śluzy/, Gdański, 
Średnicowy, Śląsko- Dąbrowski,  

  Ogród Saski  3 3 3  w tym 1N* 

  
Rejon Dworca Centralnego -
Jana Pawła - Al. Jerozolimskie  

2 2 2 w tym 1N* 

  
Rejon Dworca Centralnego - 
Złote Tarasy  

2 2 2 od str. Emilii Plater 

 Plac Dąbrowskiego 1 1 1  

 
Park Rydza Śmigłego-
Wilanowska  

1 1 1 przy placu zabaw 

Razem  
  

23 23 23   

Ogółem w 
rej. II 

  43 43 43   

Automatyczna 
toaleta 

stacjonarna 
Park Ujazdowski 1 1 1 

Od 15.04.2016-31.10.2016 
Od 15.04.2017-31.10.2017 
Od 15.04.2018-31.10.2018 

*N –kabina dla osób niepełnosprawnych 

 

Dzielnica Lokalizacje 
2016 2017 2018 

Uwagi 
Liczba kabin  

Śródmieście  Sanguszki 3 3 3 
w rej. fontann multimedialnych     
w okresie od 01.05-30.09.2016 -2018 r.  
tylko  w piątki  i soboty 

 
Boleść 3 3 3 

w rej. fontann multimedialnych     
w okresie od 01.05-30.09.2016–2018 r.  
tylko  w piątki  i soboty 

Razem  6 6 6  

                            
 

Zamawiający      Wykonawca 



 
 

Załącznik Nr 6/III do SIWZ 
nr ZOM/KP/13/15 
Załącznik Nr 1 do  
wzoru umowy 

REJON III 
Okres zimowo-jesienny tj. 

od 01 grudnia do 31 marca 
i od 01 października do 30 listopada 

Dzielnica Lokalizacje 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Uwagi 
Liczba kabin 

Mokotów Dworzec Południowy 3 3 3 w tym 1N* -przy pętli MZA 

  Sobieskiego- Nałęczowska 1 1 1   

  Puławska -Wałbrzyska 1 1 1 obok przyst. MZA 

  Wołoska-Szpital 1 1 1   

 Puławska - Dworkowa 1 1 1  

  Razem 7 7 7   

Ochota  
Akademicka -Uniwersytecka 
/pl. Narutowicza/ 

1 1 1   

  Grójecka - Skwer Opaczewski 1 1 1   

  Banacha -Wolnej Wszechnicy 1 1 1  przy postoju taxi 

  Razem 3 3 3   

Włochy 
al. Krakowska –pętla TW 
i A Okęcie  

1 1 1   

  al. Krakowska - Krakowiaków 1 1 1   

  
B. Chrobrego vis a vis 
Popularnej 

1 1 1   

  al. Krakowska - Hynka 1 1 1   

  Razem 4 4 4   

Ursus 
Zagłoby - Keniga  
/postój TAXI / 

1 1 1 obok słupa ogł. 

  Wojciechowskiego   1 1 1 
w pobliżu bazaru                             
i kościoła  

  Wiosny Ludów  1 1 1 przy kasach PKP  

  Razem 3  3  3   

Ursynów Dereniowa -Gandhi 1 1 1 obok Dembowskiego 

  Razem 1 1 1   

Ogółem w 
rej. III 

  18 18 18   

Automatyczna 
toaleta 

stacjonarna 

Park Pole Mokotowskie od str. al. 
Niepodległości 1 1 1 

 
 

Automatyczna 
toaleta 

stacjonarna 

Park Pole Mokotowskie od str. ul. 
Batorego 1 1 1  

 (*N) –kabina dla osób niepełnosprawnych 
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REJON III 
okres wiosenno-letni   

od 01 kwietnia do 30 września 
 

Dzielnica Lokalizacje 
2016 2017 2018 

Uwagi 
Liczba kabin 

Mokotów Dworzec Południowy 3 3 3 w tym 1N* /przy pętli MZA/ 

  Sobieskiego- Nałęczowska 1 1 1   

  Puławska -Wałbrzyska 1 1 1 
 

  Wołowska -Szpital 1 1 1     

  Puławska -Dworkowa 1 1 1   

  
Pole Mokotowskie /część 
Śródmiejska/ 

1 1 1 
przy wietrzni metra - wjazd 
od Ronda Jazdy Polskiej 

  Jeziorko Czerniakowskie 1 1 1 
 

  
Pole Mokotowskie /część 
Ochocka/ 

2 2 2 
przy placu zabaw /wjazd 
od ul. Batorego/ 

  
Pole Mokotowskie /część 
Ochocka/ 

1 1 1 wjazd od ul. Leszowskiej 

  Razem 12 12 12   

Ochota  Akademicka- Uniwersytecka  1 1 1  pl. Narutowicza 

  Grójecka -Skwer Opaczewski 1 1 1   

  Banacha -Wolnej Wszechnicy 1 1 1  przy postoju taxi 

 Dickensa  1 1 1 pętla aut. 

  Razem 4 4 4   

Włochy al. Krakowska  1 1 1  pętla TW i A, Okęcie 

  al. Krakowska - Krakowiaków 1 1 1   

  B. Chrobrego  1 1 1 vis a vis Popularnej 

  al. Krakowska - Hynka 1 1 1   

  Razem 4 4 4   

Ursus Zagłoby -Keniga/postój TAXI/ 1 1 1 obok słupa ogł. 

  Wojciechowskiego   1 1 1 
w pobliżu bazaru                             
i kościoła  

  Wiosny Ludów  1 1 1 przy kasach PKP  

  Razem 3 3 3   

Ursynów Dereniowa -Gandhi 1 1 1 obok ul. Dembowskiego 

  Razem 1 1 1   

Ogółem  
w rej. III 

  24 24 24   

Automatyczna 
toaleta 

stacjonarna 

Park Pole Mokotowskie od str. al. 
Niepodległości 

1 1 1 
 
 

Automatyczna 
toaleta 

stacjonarna 

Park Pole Mokotowskie od str. ul. 
Batorego 

1 1 1  

 (*N) –kabina dla osób niepełnosprawnych 
 
                           Zamawiający                                                                    Wykonawca 

 



 
 

   Załącznik Nr 2 do 
wzoru umowy  

 
Warunki realizacji i wykonania umowy(1) 

 
I. KABINY SANITARNE 
 
Kabiny na zlecenie cykliczne 
   
1. Termin dostarczenia i ustawienia całej ilości kabin sanitarnych przenośnych, serwisowanych 

cyklicznie w okresie zimowym - do 14 dni od daty obowiązywania  umowy. 
2.  Włączenie do eksploatacji kabin sanitarnych przenośnych serwisowanych cyklicznie, nastąpi 

z upływem 1 dnia od momentu podpisania dwustronnego protokołu odbioru ustawienia 
kabin. 

3. Termin ustawienia, zabrania kabin przenośnych serwisowanych cyklicznie                                          
w Multimedialnym Parku Fontann na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie: 
 
1) od 01.05.2016 r., do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 do 30.09.2017 r. od 01.05.2018 r. do 30.09. 

2018 r.(zgodnie z zał.nr. 1)  
a) dostawianie po 3 szt. kabin do lokalizacji: Boleść i Sanguszki. (Boleść - 3 szt. i Sanguszki                          

3 szt.) w każdy piątek od godz. 7:00.  
b) niezwłoczne zabieranie kabin począwszy od każdej niedzieli  

4. Termin dostarczenia i ustawienia kabin na zlecenie doraźne w ilości nieprzekraczającej 10 
kabin, do 3 godzin od czasu zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Termin dostarczenia i ustawienia kabin na zlecenie doraźne w ilości przekraczającej 10 kabin 
do 12 godzin od czasu zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 
6. Przewidywana liczba dostarczonych i ustawionych kabin na zlecenie doraźne  w terminie  do 

trzech dni  w okresach: 
 

 
Okres 

 
Rejon 

 
Liczba kabin 
doraźnych 

Liczba kabin dla 
osób 

niepełnosprawnych 

1.12.2015 - 30.11.2016       
     I 
 

28 6 

1.12.2016 - 30.11.2017 30 6 

1.12.2017 - 30.11.2018 30 6 
1.12.2015 - 30.11.2016  

    II 
150 30 

1.12.2016 - 30.11.2017 200 36 

1.12.2017 - 30.11.2018 200 36 
1.12.2015 - 30.11.2016  

    III 
10 4 

1.12.2016 - 30.11.2017 17 4 

1.12.2017 - 30.11.2018 17 4 
 
 
7. Codzienna obsługa sanitarno-techniczna kabin serwisowanych cyklicznie składa się                         

z trzech serwisów, których zakończenie przypada na godziny: 7:00, 13:00, 19:00.  
8. Codzienna obsługa sanitarno-techniczna kabin na zlecenie doraźne do trzech dni, 

przypada, co 4 godziny od czasu ustawienia kabiny w godz. od 7:00 do 23:00.  
9. Kabiny ustawione na zlecenie doraźne po upływie 3 dni, obsługiwane będą jak kabiny 

serwisowane cyklicznie. 
10.  Pojazd serwisowy (oznakowany nazwą firmy) powinien być wyposażony w sprzęt 

umożliwiający prawidłowe wykonanie serwisu.  
11. Kabina powinna być wyposażona w: 

                                                 
1- treść załącznika zostanie dostosowana do rejonu, którego dotyczyć będzie umowa 
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 1) klozet; 

 2) pisuar; 

 3) wentylację;  

 4) przeciwślizgową  podłogę; 

 5) zamykany pojemnik na papier toaletowy; 

 6) zamek ze wskaźnikiem - (wolny, zajęty); 

 7) kotwy umożliwiające przytwierdzenie kabiny do podłoża ; 

 11.1. Kabina dla osób niepełnosprawnych posiadać ponadto powinna: 
  a) możliwość swobodnego wjazdu wózkiem inwalidzkim; 
  b) solidne poręcze umożliwiające uchwyt oburęczny. 
12. Zakres jednorazowego serwisu sanitarno-technicznego kabiny obejmuje: 
 1) całkowite opróżnianie zbiornika na fekalia, gdy odległość między zwierciadłem 

 nieczystości a górnym poziomem deski sedesowej jest mniejsza niż 30cm, umycie go                   
 i napełnienie preparatem, zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekalii; 

 2) naprawienie niesprawnych urządzeń technicznych tak aby:  
a) połączenia elementów ściennych i sufitowych były szczelne i trwałe; 
b) instalacja kanalizacyjna była szczelna i drożna; 
c) w ścianie kabiny lub suficie nie było otworów świadczących o jej dewastacji; 
d)  wszelkie otwory montażowe w kabinie były zaślepione; 
e) otwory wentylacyjne posiadały kratkę;  
f)  pojemnik na papier toaletowy był zamykany;  
g) drzwi do kabiny były sprawne, z prawidłowo działającym zamkiem; 

3) usunięcie napisów, wymiana skorodowanych elementów metalowych itp.; 
4) posprzątanie kabiny wewnątrz; 
5) posprzątanie kabiny na zewnątrz (w promieniu 1,5m.) ;  
6) zmycie i zdezynfekowanie kabiny wewnątrz i na zewnątrz (środkami posiadającymi atest 

dopuszczający do stosowania w Polsce) w sposób pozwalając na skorzystanie                   
z niej po wykonanym serwisie; 

7) założenie do pojemnika papieru toaletowego; 
8) usunięcie wszelkich zanieczyszczeń związanych z przeprowadzeniem serwisu;  
9) sprawdzenie stabilności kabiny (zakotwienie, zachowanie pionu),  
10) sprawdzenie czy zamocowanie podjazdu umożliwia swobodny wjazd wózków 

inwalidzkich; 
11) wykonanie pozostałych czynności wynikających z instrukcji fabrycznej użytkowania                   

(o ile producent taką opracował). 
 

13. Inne zobowiązania Wykonawcy: 

1) po ustawieniu całej ilości kabin sanitarnych przenośnych, serwisowanych cyklicznie                             
w lokalizacjach wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego o gotowości odbioru prac; 

2) w przypadku stwierdzenia braku kabiny w miejscu wynikającym z umowy, 
natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego; 

3) w przypadku poinformowania Wykonawcy o niesprawności sanitarno-technicznej 
kabiny,(kabina zabrudzona lub uszkodzona) Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
niesprawności lub wymiany kabiny na nową w czasie do dwóch i pół godziny od 
zawiadomienia oraz poinformowanie Zamawiającego o usunięciu niesprawności; 

4) w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać naprawy we własnej bazie pod warunkiem ustawienia kabiny zastępczej; 

5) przekazanie Zamawiającemu godzinnego harmonogramu tras serwisowych                                
z wykazem pojazdów (wraz z numerami rejestracyjnymi) przeznaczonych do wykonania 
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serwisu, który będzie wskazywał dokładną godzinę serwisowania poszczególnych kabin 
w danym dniu (załącznik nr 6 do umowy); 

  
W przypadku konieczności zmiany ustalonego harmonogramu Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu harmonogram z nowym wykazem dokładnych godzin serwisowania 
poszczególnych kabin, który będzie obowiązywał strony z upływem 1 dnia od jego 
otrzymania przez Zamawiającego;  
 

6) w przypadku opóźnienia serwisu w czasie przewidzianym na jego wykonanie, 
natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego; 

 
7) przekazanie Zamawiającemu wykazu potencjału technicznego przewidzianego do 

obsługi danego  rejonu stanowiącego załącznik nr 7 do umowy;  
 
8) w okresie zimowym: 

a) stosowanie w zbiorniku na fekalia oraz do dezynfekcji kabiny, odpowiednich środków 
przeciwzamarzających; 

b) odśnieżenie dojścia do kabiny w szerokości ok.1 m. i długości ok. 2 m; 
 

9) Wykonawca zobowiązany jest dysponować pracownikami przewidzianymi do 
bezpośredniej realizacji prac, w liczbie gwarantującej realizację zamówienia zgodnie                  
z umową. Pracownicy muszą być ubrani w estetyczne, czyste ubrania z dobrze 
widocznym logo Wykonawcy; 

 
W przypadku uczestniczenia w realizacji przedmiotu umowy osób zatrudnionych                      
w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, zgodnie z deklaracją 
Wykonawcy złożoną w ofercie (forma zatrudnienia), Wykonawca zobowiązany jest pod 
sankcją zastosowania przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 6 ust 12 
umowy do przestrzegania złożonego zobowiązania co do ilości pracowników 
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonawca w tym celu będzie 
zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni kalendarzowych                  
i w formie przez Zamawiającego określonej, udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

 
 
II. AUTOMATYCZNE TOALETY SANITARNE (2)  
 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług polegających na 
czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymywania w należytym stanie sanitarnym 
automatycznych toalet stacjonarnych zlokalizowanych w parkach: Praskim, Ujazdowskim               
i parku Pole Mokotowskie – jednej toalety od strony ul. Batorego, drugiej od str.                                       
al. Niepodległości. 
  
1. Warunki wykonania umowy 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli w trakcie realizacji umowy.       
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac, sporządzony zostanie 
protokół dwustronny. Wykonawca ma obowiązek stawić się do udziału w kontroli                      
w ciągu 1 godz. od telefonicznego wezwania Zamawiającego. W przypadku 
niestawienia się Wykonawcy do udziału w kontroli sporządzony zostanie protokół 
jednostronny będący podstawą do naliczenia kar,  

2) opłaty uzyskiwane od osób korzystających z automatycznych toalet stacjonarnych będą 
dochodem m.st. Warszawy i będą przekazywane Zamawiającemu według procedury 
opisanej w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, 

                                                 
2 – treść załącznika zostanie dostosowana do rejonu, którego dotyczyć będzie umowa 
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3) w przypadku konieczności wykonywania naprawy toalety w wyniku aktu wandalizmu lub 
usterek bądź wad nieobejmujących gwarancją, zostanie zwołana komisja złożona                 
z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Koszty naprawy zostaną pokryte przez 
Zamawiającego po ich wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego. 

 
 
2. Termin serwisowania automatycznych toalet stacjonarnych: 
 

1) park Praski -  od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r.   
2) park Ujazdowski - od 15 kwietnia 2016 r. do 31 października 2016 r.  
3) park Ujazdowski - od 15 kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r. 
4) park Ujazdowski - od 15 kwietnia 2018 r. do 31 października 2018 r. 
5) park Pole Mokotowskie od strony al. Niepodległości - od 1grudnia 2015 r. do 30 listopada 

2018 r.  
6) park Pole Mokotowskie od strony ul. Batorego - od 1grudnia 2015 r do 30 listopada 2018 r.  

 
3. Pojazd serwisowy (oznakowany nazwą firmy) powinien być wyposażony w sprzęt 

umożliwiający prawidłowe wykonanie serwisu. 
 
 
 
4. Zakres prac związanych z serwisem automatycznych toalet stacjonarnych:  
 

Opis czynności serwisujących  Częstotliwość   

Opróżnienie pojemnika na śmieci A      

Sprawdzenie/uzupełnienie papieru toaletowego A      

Sprawdzenie/uzupełnienie zasobnika mydła A      

Sprawdzenie/uzupełnienie środków czyszczących (posiadających 
atest dopuszczający do stosowania w Polsce)  

A    
  

Sprawdzenie/uzupełnienie środków dezynfekujących przestrzeń 
publiczną toalety 

A    
  

Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń/ze ścian wewnątrz i zewnątrz 
toalety 

A    
  

Utrzymanie czystości we wnętrzu toalety, tj.. lustra, urządzeń 
sanitarnych, podłogi ( w sposób pozwalający na skorzystanie                   
z niej po wykonanym serwisie), opróżnianie kosza, wymiana 
worków foliowych itp. 

A    

  

Utrzymanie czystości na zewnątrz toalety (w promieniu 1,5 m)  A      

Sprawdzenie systemów bezpieczeństwa korzystania z toalety 
zgodnie z instrukcją toalety 

 B   
  

Umycie wewnętrznych ścian toalety  B     

Umycie zewnętrznych ścian toalety   C    

Umycie dachu toalety    D   

Uruchomienie toalety po okresie zimowym     E  

Zabezpieczenie toalety na okres zimowy  m.in. poprzez 
opróżnienie z wody instalacji wodnej.   

    
 F 
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SYMBOL CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI 

A 

Jeden raz dziennie: 

godz. 8.00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin serwisowania toalety z 24                            
g godz. wyprzedzeniem. 

      B Co tydzień - w każdy poniedziałek 

      C Jeden raz w miesiącu – pierwszy poniedziałek 

      D  Jeden raz na 3 miesiące w okresie kwiecień-wrzesień 

      E Pierwszy dzień rozpoczęcia umowy (dotyczy tylko toalety w parku Ujazdowskim) 

      F Ostatni dzień zakończenia umowy (dotyczy tylko toalety w parku Ujazdowskim) 

 
5. Zobowiązania Wykonawcy: 

 
Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonywania prac serwisowych w zakresie i z częstotliwością, określoną                                 
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy;  

2) nieprzerwanego zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt 
specjalistycznych środków czystości do mycia i dezynfekcji obiektu, papieru 
toaletowego, płynu do mycia rąk, worków na śmieci; 

3) natychmiastowej interwencji w celu usunięcia awarii toalety, lub jej wyłączenia                 
z eksploatacji w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od otrzymanego przez nadajnik GSM 
zawiadomienia o awarii toalety;  

4) niezwłocznego informowania (faxem/e-mailem lub telefonicznie) o zdarzeniu firmę 
(nr tel./fax 95 7208 505, e-mail biuro@toaletypubliczne.pl), która w ramach gwarancji 
usunie usterkę;  

5)  informowania Zamawiającego pod nr telefonu 22 277 04 40, o dewastacji lub awarii 
toalety; 

6) udziału w procedurze opróżniania kasety z monetami. 

6. Inne zobowiązania Wykonawcy: 

1) przekazanie Zamawiającemu nr telefonu serwisanta, nr rejestracyjnego samochodu; 

2) w przypadku opóźnienia serwisu w czasie przewidzianym na jego wykonanie, 
natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Zamawiającego (nr telefonu                 
22 277 04 40). 
 
 
Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 



50 
 

 

  

   Załącznik Nr 3 do  wzoru umowy  
 

  
                                                      Oferta cenowa dla cz ęści ……….. 
 

 
L. 
p 

 
Ceny jednostkowe  z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów  i składników wraz  
z narzutami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia 
 
 

Liczba        
kabin 

 

 
Liczba 
dni 

 
Cena 

obsługi 1 
kabiny/    

aut. 
toalety 

 (bez VAT) 
 
 

 
Warto ść 
prac  

   (bez  VAT) 
 

 
Kwota VAT 

8% 

 
 

    Warto ść     
prac 

 ( z VAT) 
 
 

a b c d e 
 

f 
f=c x d x e 

g h 

 
1. 

 
 Kabiny serwisowane cyklicznie  

 
Cena obsługi 1 kabiny na dobę 

serwisowanej cyklicznie. Cena powinna 
uwzględniać wykonanie wszystkich 

czynności wynikających z zał. nr 2 do 
wzoru umowy -„warunki realizacji 
umowy” w tym trzech serwisów 

 
 
 
 
 

…….. 
 

 
 
 
 
 

………… 

 
 
 
 
 

……… 

 
 
 
 
 

………… 

 
 
 
 
. 

……………… 

 
 
 
 
 

………….. 

 
2. 

 
Kabiny serwisowane dora źnie  

 
Cena obsługi 1 kabiny na dobę 
ustawionej na zlecenie doraźne.  

Cena powinna uwzględniać 
wykonanie wszystkich czynności 

wynikających   z zał. nr 2 do wzoru 
istotnych postanowień umowy -

„warunki realizacji umowy”. 

 
 
 

…….. 

 
 
 

…………..
. 

 
 
 

………… 

 
 
 

………….. 

 
 
 

………………. 

 
 
 

…………….. 

 
 
 

3. 

 Serwis automatycznej toalety 
stacjonarnej w parku ………. 

 
Cena obsługi 1 automatycznej toalety 

stacjonarnej.  Cena powinna 
uwzględniać wykonanie wszystkich 

czynności wynikających   z zał. nr 2 do 
wzoru istotnych postanowień umowy -

„warunki realizacji umowy”. 
 

 
 
 

…….. 

 
 
 

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

 
 
 

………… 

 
 
 

………… 

 
 
 

……………. 

 
 
 

...……….. 

 
 
 
 

4. 

Serwis automatycznej toalety 
stacjonarnej w parku ………. 

 
Cena obsługi 1 automatycznej toalety 

stacjonarnej.  Cena powinna 
uwzględniać wykonanie wszystkich 

czynności wynikających   z zał. nr 2 do 
wzoru istotnych postanowień umowy -

„warunki realizacji umowy”. 
 

 
 
 
 

………… 

 
 
 
 

………. 

 
 
 
 

………… 

 
 
 
 

………….. 

 
 
 
 

……………. 

 
 
 
 

…………….. 

 
5. 

 
Co- Cena ofertowa  

(suma warto ści prac) 
 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

………….. 

 
 

………….. 

 
........................................, ................ 2015   r.  

                                                                                                            ……………………………………………………………………………………………… 

                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta ) 

 
Zamawiający       Wykonawca  
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Załącznik Nr 4 do  wzoru umowy  
 
 
 
Procedura dotycząca postępowania wymiany kaset na pieniądze zainstalowanych                                 
w automatycznych toaletach, zlokalizowanych: w parku Praskim, parku Ujazdowskim, parku 
Pole Mokotowskie - przy ul. Batorego, parku Pole Mokotowskie – przy al. Niepodległości 
 

1. Kaseta z monetami pochodzącymi z opłat za korzystanie z toalety wymieniana będzie  
w ostatnim dniu roboczym miesiąca w godzinach: 8.00 – w parku Ujazdowskim, 8.30 -                      

w parku Praskim, 9.00 - w parku Pole Mokotowskie od strony ul. Batorego, - 9.30  w parku 
Pole Mokotowskie – od str. al. Niepodległości.  

O zmianie terminu  lub godziny wymiany kasety Wykonawca będzie każdorazowo 
poinformowany drogą elektroniczną najpóźniej 24 godziny  przed planowaną wymianą. 

 
2. Wymiana kasety odbywać się będzie komisyjnie w obecności Wykonawcy, Komisja składać 

się będzie z 2 pracowników Zamawiającego.  

 
3. W celu wyjęcia kasety, Wykonawca dokona czasowego wyłączenia zasilenia urządzenia                  

w energię elektryczną, a pracownik Zamawiającego otworzy kluczem zamek zwalniający 

kasetę. 

 
4. Wyjęta kaseta z monetami będzie włożona do foliowej koperty bezpiecznej typu Super 

SafeX B4+ o wymiarach zewnętrznych 265 x 380 mm i bezzwłocznie zamknięta komisyjnie                     

w obecności Wykonawcy. 
 
5. Pracownik Zamawiającego włoży pustą kasetę do panelu zamontowanego w ścianie 

toalety i zamknie zamek kluczem, a Wykonawca podłączy ponownie wyłączone zasilanie. 

6. Kaseta w bezpiecznej kopercie będzie bezzwłocznie przewieziona do siedziby 
Zamawiającego (przez pracowników będących członkami komisji) oraz zostanie 

przekazana upoważnionemu do odbioru gotówki pracownikowi Zamawiającego. 
  
7. Upoważniony pracownik Zamawiającego w obecności osób przekazujących kopertę 

sprawdzi czy nie naruszono koperty, wyjmie kasetę a następnie przeliczy środki pieniężne. 
 
8. Protokół z przeliczenia środków pieniężnych stanowi podstawę do wystawienia przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego dowodu KP i przyjęcia środków do kasy. 
 
9. Klucz do zamka zwalniającego kasetę będzie deponowany w kasie. Każdorazowe 

pobieranie i zwrot klucza będzie odnotowywany w księdze depozytów. 

 
Zamawiający       Wykonawca  
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Załącznik nr 5 

do wzoru umowy 
 

 
 

Obowiązki Wykonawcy 
związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę 

 
 

1. Postanowienia ogólne 
 

1.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do realizacji 
zamówienia 3 pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, którzy będą 

wykonywać pracę kierowców samochodów przeznaczonych do serwisowania kabin 
sanitarnych. 

1.2. Najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu imienny wykaz pracowników wskazanych w pkt 1. 

1.3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zadeklarowanej liczby zatrudnionych 
pracowników przez cały okres realizacji umowy. 

1.4. W przypadku nieobecności pracownika przekraczającej 21 dni Wykonawca wskaże 
imiennie innego pracownika na zastępstwo zatrudnionego na umowę o pracę. 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego                             
o wszelkich zmianach lub wygaśnięciu stosunku pracy z osobami wskazanymi w wykazie. 

1.6. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem wskazanym w wykazie, 
Wykonawca wskaże innego pracownika w jego miejsce zatrudnionego na umowę                       

o pracę. 
 

2. Obowiązki związane z realizacją zamówienia 
 

2.1. Każdy z trzech pracowników wskazanych w wykazie musi brać udział w realizacji 
zamówienia  w każdym miesiącu obowiązywania umowy. 

2.2. Łącznie wszyscy trzej pracownicy wskazani w wykazie będą realizować pracę                               
w minimalnym wymiarze 360 godzin w każdym miesiącu. 

2.3. Najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu grafik pracowników wskazanych w wykazie, który będzie określał co 

najmniej daty i godziny świadczenia pracy oraz oznaczenie samochodu. Strony wspólnie 
ustalą wzór grafiku oraz sposób przekazywania informacji każdego miesiąca. 

2.4. W przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających realizację prac zgodnie                             
z grafikiem, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu informację                                

o zaistniałych zmianach 
 

3. Kontrola realizacji prac 
 

3.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji prac przez pracowników wskazanych  
w wykazie oraz weryfikacji dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie pracowników                   

w oparciu o umowę o pracę. 
3.2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty związane  

z zatrudnieniem pracowników wskazanych w wykazie, w tym umowę o pracę, dowody 
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uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz dowody odprowadzania zaliczek 
na podatek dochodowy. 

3.3. Wykonawca poinformuje pracowników wskazanych w wykazie o uprawnieniu 
Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli oraz zobowiąże ich do potwierdzenia 

swojej tożsamości w przypadku kontroli prowadzonej przez przedstawicieli 
Zamawiającego. 

 
 

4. Nienależyte wykonanie prac przez Wykonawcę 
 

4.1.   W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych                                  
z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy 

wykonawcy kary umowne określone w § 5 ust. 12  umowy. 
4.2.   W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie zatrudnił wymaganej liczby pracowników  

w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonej 
nieprawidłowości w terminie 3 dni oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie. Po upływie 3 dni Zamawiający jest uprawniony do 
przeprowadzenia ponownej kontroli oraz ponownego naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 5 ust. 12 pkt 4  umowy. 
 

Zamawiający                                                                  Wykonawca 
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                           Załącznik Nr 6 do wzoru  umowy  

 
Harmonogram 

kolejności  wykonywania serwisów kabin sanitarnych  
 

Rok ………………….Rejon .................... 
Serwis 1- godz. rozpoczęcia:................godz. zakończenia:  700               telefon  serwisanta 
Serwis 2- godz. rozpoczęcia:................godz. zakończenia:  1300          .................................... 
Serwis 3- godz. rozpoczęcia:................godz. zakończenia:  1900    
 

 
l. p 

 
Lokalizacja 

 
Liczba  
kabin 

      
Godziny i minuty serwisowania  

  I II III 
1.       
2.       
3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
8.       
9.       
10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

Samochody obsługujące trasę: 
( nr rejestracyjne samochodów)  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 ......................................................…………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                   Zamawiający                                                                   Wykonawca  
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Załącznik Nr 7 do  wzoru umowy                                          

                                                
 

  POTENCJAŁ TECHNICZNY  
                                           przewidziany do realizacji zamówienia 
                                                              dla Rejonu …………. 
 
 
 
I. Samochody serwisowe 
 
L.p. Marka Typ /Rodzaj 

pojazdu/ 
serwisowego 

Nr rejestracyjny 
samochodu 

Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
II. Liczba kabin ……………………szt. 
 
 
 
………………………..dnia……………..2015 r. 
                 ………………………………………. 
                                                                                                                                  (podpis   osoby  upoważnionej) 

 

               Zamawiający        Wykonawca  
 

 

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


