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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(dalej zwana SIWĄ

Zamawiaj4cy udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 201'7 r., poz. 757 9) zwanej dalej Ustaw4.

określenie przedmiotu zamówienia
- Kod i Nazwa CPV - 09300000-2, energia elektryczna, cieplna, stoneczna

i jqdrowa;
- opis przedmiotu zamówienia określa zał'4czniknr 2 do SIWZ.

SIWZ sktada ,ię, l.1.''.. stron ponumerowanych i parafowanych prze z Zamawiajqcego.
Wszystkie zał4czniki do SIWZ stanowi4 jej integra|n4część

Zatwierdził':

Słąw

DoSTAWA ENERGII CIEPLNEJ Do BUDYNKU ZEsPoŁU sZKoŁ LICELANYCH
I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE MIEszczĄcEGo sIĘ PRZY UL WIŚNIoWEJ 56
W OKRESIE L5.LZ 2OL7 r. - 3L.L2.2018 r.



Część I.
TNFORMACIE OGOLNE

1. Wykonawcą moŻe być osoba ftzyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego.

2, Wykonawcy ubiegaj4cy się wspólnie o udzielenie zamówienia maja obowiązek
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz ponoszq solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie należytego jej zabezpieczenia'

W każdym przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocniĘ pełnomocnictwo
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy na|ezy zŁozyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii .

3. oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje mog4 być przekazane przez
strony takze za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający uzna je załozone
w terminie jeżeli wpłyną przed upływem Wymaganego terminu. Kazda Ze stron na
ż4danie drugiej niezwtocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości
elektronicznej
osoby Wznaczone do kontaktu z wykonawc4:
w sprawach merytorycznych Pan/i BOGUSŁAWA GRONCZYNSKA te|'22 646-44-99
WEW.].4

oferta. ofertę, której treść musi odpowiadać warunkom określonym W SIWZ, należy
sporz4dzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Do dokumentów
składanych w języku obcym musi być dołączone tłumaczenie' Wzór oferty stanowi
zaŁ4cznik nr t do SIWZ. Wykonawca składa ofertę wraz z Wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami. Wykonawca może zŁozyć jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem
terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawcamoze opracować własny
wzór formularza pod warunkiem, że jego treść będzie odpowiadała wymaganiom
określonym przez zamawiaj4cego W zakresie oferty. Formularz oferty, wszystkie
składane dokumenty oraz ewentualnie naniesione zmiany muszą być podpisane na
zasadach określonych w SIWZ. Podpis składa osoba upoważniona do reprezentowania
zgodnie z form4 reprezentacji wykonawcy określoną w dokumentach, rejestrach
właściwych dla formy organizacyjnej.

Forma dokumentów. ofertę i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 Lipca 20L6 r w sprawie rodzaju dokumentów jakich moze z4dać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.
U. z 20L6 r., poz' It26) dotycz4ce wykonawcy, innych podmiotów na których
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w Ustawie oraz
dotycz4ce podwykonawców, należy złozyĆ w oryginale. Inne dokumenty, o których mowa
w rozporz4dzeniu, na\ezy przedłozyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia rtych dokumentów dokonuje odpowiednio podmiot
którego dokumenty te dotyczą (wykonawca, wykonawca wspóInie ubiegajqcy się
o udzielenie zamówienia, podwykonawca, podmiot udostępniajqcy zasób)'

Taiemnica przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji
[t.j. Dz.U' z 2003 r nr 153 poz.1503 ze zm.) wykonawca winien nie później niż w terminie

str. I

4.

5.

6.



7.

składania ofert opatrzyĆ je klauzulą - nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstvva
w rozumieniu art' 77ust' 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i v'rykazać, ze
zastrzezone informacje maj4 charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub
inny posiadaj4cy wartość gospodarczą, nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej
oraz podjęto niezbędne działania celem zachowania ich poufności'

opis sposobu obliczenia ceny oferty. Formularz cenowy należy sporządzić według
poniższych zasad. Wykonawca obliczy cenę oferty zgodnie z opisem zawartym wewzorze
druku ,,formularz cenowy',. Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty
zwi4zane z rea|izacją przedmiotu zamówienia' Wykonawca jest zobowiązany do
wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujqcych w formularzu
ofertowym. Wszystkie ceny i wartości powinny być liczone z dokładności4 do dwóch
miejsc po przecinku.

Informacja o obowiązku podatkowym. |eżeli złozono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego zgodnie
z przepisami doĘcz4cymi podatku od towarów i usług, zamawiaj4cy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i ustug, który miałby
obowiqzek roz|iczyć zgodnie ztymi przepisami' Wykonawca składaj4c ofertę informuje
zamawiaj4cego, Czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiqzku podatkowego, wskazując nazwę frodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartość bez
kwoty podatku.

9. Zamawiaj4cy nie Wymaga wniesienia wadium, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz nie przewiduje składania ofert wariantowych i ofert częściowych'

10' Składanie ofert terminy. ofertę na|ezy złozyć w Zespole Szkół Licealnych i
Technicznych nrL,
ul. Wiśniowa 56 w Wqrszawie , pok' 105 w"terminie:
do dnia m l'ałl. lfr, l-? do godz..',,., Ąa',,,'#''''

ofertę na|ezy zł'ozyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następuj4co:
K

Zespół Szkół licealnych
i Technicznvch nr 1

uI. Wiśniowa 56 p.skóLnl10s
02-520. Warszawa

OFERTA NA:

Dostawa energii cieplnei do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1,
ul. Wiśniowa 56, o2-520 Warszawa

w okresie I5.I2.2O17 r. - 3I.12.2018 r.
,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,,,

K
otwarcie ofert jest jawne i nast4pi a"iaT/'t'f 'k:7o godzinie4lł'':'1'?''''w pokoju '4'p.7
Wykonawca pozostaje zwi4zany złozonąofert4 przez okres 30 dni .
Bieg terminuzwi4zania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert'

11. Pouczenie o środkach ochrony prawnei. Wykonawcom, 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, przystuguj4 środki

B,
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ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r' - Prawo zamówień publicznych [t'j. Dz' U'z2017 r',poz, L579),

Częśćil.
INFoRMACJE DoTYcZĄcE WARUNKÓW UDZIAŁU w PosTĘPowANIU, oŚwnoczrŃ
PoTWIERDZAJĄCYCH BRAK PoDSTAW Do WYKLUCZENIA oRAz INNYCH DoKUMENTACH
WYMAGANYCH W PoSTĘPoWANIU

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegaią
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust,L, Ustawy.

2. Zamawiaj4cy Wymaga, aby wykonawcazał'4czył do oferty:
a) formularz cenowy - wzór druku stanowi załączniknr 1 do OFERTY oraz;
b) oświadczenie potwierdzaiącego brak podstaw do wykluczenia wykonawcy

Z postępowania na podstawie art,24 ust 1 Ustawy - wzór druku stanowi załącznik nr
2A do OFERTY lub

c) oświadczenie w zwi4zku z art. 24 ust. B Ustawy, tj. o istnieniu podstaw do
wykluczenia, o których mowa w art' 24 ust' 1. pkt 13 i 14 oraz16-20lub ust. 5 Ustawy
i podjętych środkach zaradczychwrazz przedstawieniem odpowiednich dowodów-
wzór druku stanowi załączniknr 28 do OFERTY

W przypadku podmiotów występujqcych wspólnie oświadczenie, o którym mowa
w litb) lub c), składakażdywykonawca.

3. Zgodnie z art' 24 ust' 11 Ustawy, Zamawiaj4cy Wymaga od wykonawcy złozenia w
terminie trzech dni od dnia zamieszczeniaprzezzamawiajqcego na stronie internetowej
informacji, o której mowa W art. 86 ust. 5 Ustawyt do złożenia bez wezwania
zamawiającego:
a) oświadczenia o przyna|ezności lub braku przyna|ezności do tej samej grupy

kapitałowej [o której mowa w ustawie z dnia 16lutego 2007r, o ochronie konkurencji
i konsumentów [t. j' Dz' U. z 2017 , poz. 229 ze zm,) z innymi wykonawcami biorącymi
udział W postępowaniu - wzór druku stanowi załączniknr 3 do OFERTY.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujqcych wspólnie,
oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

Część I[.

oPIs KRYTERIÓW I sPosoBU ocENY oFERT

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy przy14ł następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe|:

Cena - waga 85 %

1Art 86 ust 5 Ustawy: Niezwłocznie po otwarciu ofertzamawiai4cy zamieszcza na stronie internetowej informacie dotyczące:
1') kwoty' jaką zamierza przeznaczy ć na sfi nansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców,którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, t.erminu wykonania zamówienia, okresu gwarancli i warunków płatności Zawartych w ofertach

-= .: --: j:-:-..--1'=ś.=:=== 
::::--=::=:=:;=-=:=:==--.=:-=:i:: 
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Termin Płatności _ Lio/o

z. ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

Cena - wasa krvterium B5o/o ws nasteouiaceso wzoru

cena oferowana minimalna brutto
Pc = ------ x 100 pkt. x 85o/o

cena badanei oferty brutto

gdzie:
Pc - ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny
100 pkt - maksymalna ilość punktów w danym postępowaniu
B5o/o = B5pkt - waga kryterium

Z tytułu kryterium,,cena', Wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt

Termin ołatności - wapa krvterium 15olo

Wykonawca w Załączniku nr 1 do oferty, zaproponuje Zamawiaj4cemu wydłużenie
terminu płatności za zr ea|izowanie zamówienia.
Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych i nie może być dłuższy niż 24
dni kalendarzowych.

Zamawiaj ący przyzna Wyko nawco m p unkty we dług p o n iżs z e go z estawi eni a :

Pt - ilość punktów w kryterium ,,Termin płatności',
Wydłużonyterminpłatności o 0 dni - 0 pkt
Wydłużony termin płatności o ]' dzień - 5 pkt
Wydłużony termin płatności o 2 dni -10 pkt
Wydłużony termin płatności o 3 dni - 15 pkt

Zamawiaj4cy dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia złozonego w Formularzu
cenowym ofertowym co stanowi Załącznik nr 1 do oferty. Z tytułu kryterium ,,termin
ptatności', Wykonawcamoze uzyskać maksymalnie 15 pkt.

3. Kazda z ofertbędzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodni e z ponizszym wzorem:

P=Pc+P t

gdzie:
P _ Ł4czna liczba punktów
Pc - liczba punktów w kryterium ,,Cena',
Pt - liczba punktów w kryterium ,,Termin płatności,,

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni warunki
ustawy Pzp oraz S|WZ oraz uzyska najwyzsz4liczbę punktów.

5. obliczenia dokonywane będą z {okładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Część IV.
UMOWA

1. Informacia o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiaj4cy poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
osoba Wznaczona do przygotowania umowy Bogusława Gronczyńskatel',22 646.44-99
wew.14

2. Wzórumowy

Umowa nr na sprzedaż i dystrybucję energii
cieplnej

r.) W wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego sptzedazy i dystrybucji energii
cieplnej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39, art. 43 ust. 1
ustawy z dnta}9 stycznia}}}4 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz' U. z20I7
poz.1579) pomiędzy:

1. Miastem Stołecznvm Warszawa
-;

Warszawa,

NIP REGON
reprezentowanym przez dyrektora
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia

, zwarlymznak
dalej odbiorcą,

W dniu

ul
A
)

)
wpisanq rejestrudo przedsiębiorców

prowadzonego
numerem KRS
Sąd Rejonowy

kapitał zal<ładovty

, REGON

pod
ptzez

NIP
repre zentow arlą pr Zez:

zwanądalej Sprzedawcą

została zawarta umowa o następujęcej treści:

1 .

a)

s1
Przedmiot umovw

Sprzedawca zobowiryuje się względem Odbiorcy do
cieplnej (zwanej dalej równieŻ ,,ciepłem,') za pomocą

sprzedazy i dystrybucji energii
sieci ciepłowniczej do budynku.

str. b
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2.

Warszawie przy ulicy
2 umowy.
w okresie obowiązywania umowy została określona na

ustalona została naGJ oraz zamówiona łączna moc cieplna
MW.

3. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o zmiennej temperaturze regulowanej wg Tabeli
regulacyjnej wody sieciowej stanowiącej Za|ącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
obniienie temperatury wody sieciowej w miejscu dostarczania ciepła wskutek strat
ciepła podczas przesyłania wynosi do 5K. Zmiana wartości zawartych w Tabeli
regulacyjnej wody sieciowej nie stanowi zmiany Umowy

1.

$2
Termin wykonania umowy

Umowa sprzedazy i dystrybucji ciepła zostaje zawafta na czas określony: od
|5.|2.20|7 r. do dnia 30.12.2018 r. lub wcześniejszego wczerpania środków
finansowych określonych w niniejszej umowie, o których mowa w $ 3 ust. 2 .
W przypadku wczeŚniejszego Wczerpania środków, umowa ulega automatycznemu
rozvtiązaniu na podstawie pisemnego oŚwiadczenia Zamawiającego wskazującego
dzień r ozwiązania umowY.

$3
Wynagrodzenie Sprzedawcy

1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytllłu sptzedetŻy i
dystrybucji energii cieplnej dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek opłat
oraz zasad rozliczęn określonych w aktualnej Taryfie dla grupy taryfowej o symbolu

co mleslęc.

f, Wartośó real'izacji umowy nie moze przehoczyĆ, ł4cznej kwoty brutto (z naleinym
podatkiem VAT wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity Dz, U. z 2017, poz. I22I zę zmianami.)
(słownie:

--J.
Sprzedawca powiadomi pisemnie odbiorcę o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich
stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacj i Energetyki.
Faktury YAT z tytułu prawidłowego wykonania umowy Sprzedawca będzie wystawiał
do 7 dnia roboczego miesiąca' następującego po okresie rczliczeniowym' Faktura będzie
oznaczona. .... dniowym terminem płatności od dnia doręczenia faktury Odbiorcy.
Faktura zostanie wystawion a na rzecz Zamawiającego w następuj ący sposób :
Nabywca: Miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3l5;00 _ 950 Warszawa, NIP 525-
22-48-481
PłatniVAdresat: i

Faktura będzie dotęczana na adres Płatnika/Adresat.
Za datę dokonania zapłaĘ Strony luznaJą datę obciqŻenia rachunku Odbiorcy.
Tytuł prawny do ciepła przechodzi ze Sprzedawcy na odbiorcę w miejscu dostarczenia
ciepła, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy. Miejsce dostarczenia ciepła

odbiorcy położonego w
terminie okreŚlonym w $
Zamówiona ilość ciepła

2.

zt

5.

J .

4.

6.
7.
8 .
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9.

stanowi jednocześnie miejsce wydania ciepła w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do tego
miejsca Sprzedawca po stronie źrodła ciepła, a Odbiorca po stronie instalacji
odbiorczej, ponosi we własnym zakresie wszelkie ryzyka związarte z dostarczaniem
ciepła w związku z rea|izacją umowy. Postanowienta zdan poprzedzających stosuje się
odpowiednio do zwrotu nośnika ciepła ptzez odbiorcę.
okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca. W przypadku zawarcia umowy, w
której okres obowiązywania umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, dopuszcza się
wydłużenie okresu roz|iczeniowego' nie więcej jednak nii za 2 miesiące.

$4
Obowiązki Sprzedawcy

W ramach umowy Sprzedawca zobowiązany będzie w szczego|ności do:
1) przesyłania' dystrybucji i sprzedazy ciepła odbiorcy;
2) dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła oraz I standardów

jakościowych obsługi odbiorców, co najmniej odpowiadających parametrom
i standardom wskazanym w rczporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15
stycznia 2007 r. w sprawie szczegół.ov,,rych warunków fuŃcjonowania systemów
ciepłownic zych (Dz' U. Nr I 6, poz. 92);

3) umożliwienia odbiorcy dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego otaz
kontroli prawidłowości wskazań tego układu w terminach uzgodnionych z
Sprzedawcą i w obecnoŚci Sprzedawcy i ewentualnie dystrybutora sieci

4) zapewnienia standardów jakoŚciowych obsługi odbiorców, w szczególności:
(a) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Odbiorcy'
(b) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie roz|tczen oraz aktualnej

taryfy1'
(c) rozpatryrvania wniosków lub reklamacji odbiorcy w sprawie roz|iczen i

udzielania odpowiedzi nie pózniej niŻ w terminie 14 dni od dnia złoŻenia
wniosku Lub zgłoszenia reklamacj i.

W przypadku pisemnego zgŁoszenia ptzez Odbiorcę zasttzeŻenia do wskazań układu
pomiarowego' Sprzedawca jest zobowiązany do:

1) sprawdzenia' w okresie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. prawidłowoŚci
w skazan układu pomi arowo -r o zlic zeniowe go w mi ej s cu j e g o zainstalo wani a;

2) wymontowania, w razię pottzeby lub na pisemne iądanie Odbiorcy,
zakwestionowanego układu pomiarowo-rozliczentowego i sprawdzenia go
w laboratorium;

3) doręczenia Odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczęniowegg
w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działanią'

4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty
doręczenia Odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-toz|iczeniowego;

ss
obowiązki odbiorcy

W ramach umowy odbiorca zobowiązany będzie w szczegó|ności do:
1) odbioru i użytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiapującymi

i warunkami zawartej umowy;
2) terminowego uiszczania należności za dostarczone ciepło na

przeprsaml

warunkach

str. 8
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określonych w umowie;
dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci
ciepłowniczej, a w szczego|ności wyregulowania i utrzymania w naIeiytym stanie
technicznym eksploatowanych instalacji i pomieszczenia węzła cieplnego, w
sposób niepowoduj4cy za|<łóceń w pracy sieci ciepłowniczej, urządzen węzła
cieplnego i układów pomiarowych;
niezwŁocznego informowania Sprzedawcy o zauwazonych wadach lub usterkach
wukładzie pomiarowo.roz|iczeniowych i w innych urz4dzeniach oraz o innych
okolicznoŚciach mających wpływ na prawidłowość rozliczen, atakŻe o przerwach
lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła;
zapewnienia osobom upowaznionym przez Sprzedawcę dostępu do
pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia słuiące do dostarczania
ciepła oraz wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli,
przeglądu i prac związanych z konserwacją i eksploatacją zainstalowanych
urządzei i instalacji, zgodnie z obowiapującymi przepisami;
informowania Sprzedawcy o planowanych remontach instalacji będących
własnością odbiorcy z co najmniej cztemastodniowym wyprzedzeniem;

$6
NienaleĘte wykonywanie umowy przez Sp rzedawcę

W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi
odbiorców' odbiorcy przysługiwaÓ będą, na jego wniosek, bonifikaty i upusty
w wysokości okreŚlonej w taryfie stanowiącej za|ączniknr 3 do niniejszej umowy.
odbiorcy przysługiwać będzte prawo do złoienia reklamacji w przypadku niezgodnej z
warunkami umowy' r ea|izacji obowiązków S p rzed awcy.
W ramach umowy Odbiorca uprawniony będzie w szczególności do ządania
sprawdzenia prawidłowości dział'ania układu pomiarowo -roz|iczeniowego.

$7
Ustalenie ilości pobranego ciepła

Ustalanie ilości pobranego przez odbiorcę ciepła dokonywane będzie na podstawie
wskazań zaplombowanego układu pomiarowo-rozliczentowego zainstalowanego w
obiekcie Odbiorcy.
odczy,ty wskazań układu pomiarowo-roz|iczeniowego powinny być dokonywane
cyklicznie i odnotowywane w fakturze do zapłaty.
W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku
spowodowanego demontaiem w celu oddania do |ega|izacji) określenie ilości ciepła
dostarczanego odbiorcy, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego
naprawy (wymiany lub montażu po legalizac1i), odbywaó się będzie na podstawie ilości
ciepła dostarczonej przed uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-
rczliczetiowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo
ener gety czne i rczporządzenia wykonawczego.
Dane techniczne układu pomiarowo-roz|tczeniowego oraz data rozpoczęcia ta|iczania
opłat wg jego wskazań zamieszczone zostaną w protokole dotyczącym roz|iczeń za
dostawę ciepła wg wskazań ciepłomierza.

3)

4)

s)

6)

2.

J .

1 .

t .

2.

J .

4.
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s8
Rozwiązanie umowy

. 1. Umowa moze zostaÓ rcrwiqzanaptzez odbiorcę bez wypowiedzenia, jeie|i Sprzedawca
nie dotrzymuje warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do
przywrócenia starru zgodnego Z umową oraz obowiqzującymi przepisami w terminie 14
dni od otrzymanta wezwania.

2. Rozwiązanie umowy bez wypowiędzęrlta następuję z zachowartiem formy pisemnej oraz
z podaniem przyczyny rozwiązania'

se
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z
zastrzeŻeniem sytuacji określonych ust. 3.

f . Zakazuje się istotnych zmian postanowiei zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy.

3. Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonaniazmiany postanowień umowy w przypadku:
1) zmtarry powszechnie obowipujących przepisów prawa dotyczqcych świadczęnia

przedmiotu zamówienia ustawy Prawo energetyczne i przepisów
wykonawczych do wskazanej umowy z zasttzeieniem, ie zmiana ceny możliwa
jest jedynie w przypadku zmiany taryfy zatwietdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki i doręczonej odbiorcy.

2) zmiany stawki VAT lub ustawowej zmiarry opodatkowania energii cieplnej
podatkiem akcyzowym.

3) zmtana danych teleadresowych;
4) pozostałvch przesłanek określonych w art. I44 ustawy z dnia}9 stycznia}}}4 r.

Prawo zamówienpublicznych (tj. Dz. U. z20I7 poz.1579.).

$10
Osoby do kontaktu

1. osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie rca|izacji Umowy są:
l) po stronie Odbiorcy:

a.Pan/Pani tel. e-mail
b. Pan/Pani tel e-mail

2) po stronie po stronie Sprzedawcy:
a.Pan/Pani tel e-mail
b. Pan/Pani tel e-mail

2. osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do udzielania niezbędnych informacji oruz
podejmowania działań koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu
umowy.

$11
W sprawach nieuregulowanych umową mĄązastosowania w szczegóIności:

s t r . 10



1) Ustawa z dnia 29 stycznia f004 r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017
poz.1579);

2) Ustawa zdnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energeĘczne (tj. zDz.U.z 2017 poz.220
ze zmtanami ) wr az z przepisami wykonawc zymi;

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.5. zDz. U. z 2017 poz. 459 ze
zm.).

$12
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy kompleksowej, a
postanowieniami ogólnych warunków Sprzedawcy * jeie|i zostały ogłoszone, rozstrzyga
treśó postanowień zapisanych w umowie.

s13
Integralną częścią umowy kompleksowej stanowią następując e załączniki
1. Załącznik nr 1- zlecenielzapottzebowanie na dostarczenie ciepła
2. Załączniknr 2 _ tabela regulacyjna wody sieciowej
3. Załącznik nr 3 - taryfa lub wyciąg zTaryfy Sprzedawcyo
4. Załącznik nr 4 - ogólne warunki umowy Sprzedawcy w zakresie nie sprzecznym z

istotnymi postanowieniami umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy Sprzedawca stosuje
ogólne warunki umowy),

5. Załqcznik nr 5- miejsce świadczenia usługi
6. Kserokopia oferty Sprzedawcy,
7. Inne dokumenty niezbędne do realizacji umowy.

s14
spory

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy Strony zobowiryĄą się rozwiązYwać
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki' w zakresie należącym do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie przez sąd
właściwy dla siedziby Odbiorcy.

sls
Umowę spotządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym d|aku;zdej ze
stron.

ODBIORCA SPRZEDAWCA

s t r . 11



Załącznik nr 5 do umowy

Miejsce świadczenia usługi

Dane odbiorcy:

Adres odbiorcy:

Adres obiektu:

|nne warunki techniczne niezbędne do wykonania umowy, Zamawiajqcy wskaże na żqdanie
wykonawcy przed podpisaniem umowy.

s t r . 12



Lp. Nazwa i adres
wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby/osób

uprawnionych do
reprezentacii

NIP

/ REGON
NR

KRS/CEiDG

Telefon

Adres e-mail

L

z

3

W przypadku wykonawców ubiegaiących się wspólnie o udzielenie zamówienia należy
wskazać ustanowionego pełnomocnika (lidera)

Załączniknr 1do sIWz

OFERTA
L. IDENTYFIKACJA WYKoNAWCY/WYKoNAWCÓW

2. Nawiązuiąc do ogłoszenia o postępowaniu składam ninieiszą ofertę na:

Dostawa energii cieplnei do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1,
ul. Wiśniowa56, o2-520 Warszawa, w okresie t5,12.2o17 r, - 31.t2.2otBr.

Oferuie:

Cena oferW brutto zł

słownie:

3. oświadczam,żlel

r otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty, zaoferowana cena jest cen4
obejmującą wszelkie świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

l wszystkie informacje podane w zaŁqczonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach s4 aktualne, zgodne zprawd4 oraz zostaĘ przedstawione zpełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiaj4cego w błądprzy przedstawianiu
informacji.

r jestem w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje
dowodów w formie dokumentów.

str. 13
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r oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zrealizuję zamówienie w terminie na
warunkach i zas a dach okre śl o nych przez Zamaw iające go W s IWZ'

4. Informacie doĘczące wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych

Uwaga: Wykonawcy wspóInie ubiegajqcy się o udzielenie zamówienią poniżej zakreślajq informacje dotyczqce
każdego z wykonawców wymienionych w punkcie 1 formularza oferty'

a. Krai pochodzenia Wykonawcy:

123
! n ! Polska

tr n n inny niż Polska kraj będący członkiem Unii Europejskiej, a dwuliterowy kod
kraju pochodzenia Wykonawcy, to...........

tr ! n inny kraj nie będqcy członkiem Unii Europejskiej, a dwuliterowy kod kraju
pochodzenia Wykonawcy, to..........

Należy podać kod zgodny z normq PN-EN Iso 3166-1:200BP' Informację o kodzie kraju pochodzenia,
Wykonawca zobowiqzany jest przekazać najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

b. Wykonawca iest:

1 . 2 3
! ! ! mikroprzedsiębiorstwem

! ! ! maĘm lub średnim przedsiębiorstwem

! ! ! żadnezpowyzszych'

Mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które zątrudnia mniej niż 10 osób iktórego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansową nie przekracza 10 milionów EUR; średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,
które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani matymi przedsiębiorstwami i które zatrudniajq mniej niż 250
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EI]R lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR),

c, Wykonawca iest:

r23
! ! ! spółdzielniqsocjalnq,

! ! ! zaktadem pracy chronionej,

! ! ! zakładem aktywizacji zawodowej,

! n ! żadnezpowyzszych.

d. Ilość podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia: ' ' . . . . . . . . . . .

Należy podać liczbę podwykonawców, których Wykonawca zamierzą zaangażować' Liczba
podwykonawców powinna uwzględniać podmioty, które udostępniajq zdolności zawodowe'
Jeżeli Wykonawcą nie wskąże liczby podwykonawców, Zamawiajqcy uzna, że Wykonawca nie ząmierzą
angażować podwykonawców do realizącji zamówienia, Informację o ilości podwykonawców Wykonawca
zobowiqzany jest podać najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

/Podpis Wykonawcy/

Uwaga: W przypadku podmiotów występujqcych wspólnie podpisuje pełnomocnik

str. 14
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Załączniknr 2 do sIWz

oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

cPV 09300000-2 - energia elektryczna, ciep|na, stoneczna i jqdrowa

Szczeąótowe warunki przedmiotu zomówienia
1'. budynek przy u|. Wiśniowa 56 (niemodernizowany, bez dodatkowej izo|acj i

c iep lnej)
a) planowane zużycie energi i  c ieplnej : 5075,50 GJ
b) moc c iep lna zamawiana:  0,8187 MW,

w tym
- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,7443 MW,
- moc clep|na na potrzeby ciepłej wody średnia: 0,0744 MW
(moc maksymalna 0,1861 MW

- moc cieplna na potrzeby c.t. 0,0 MW

natęzenie przeptywu nośnika ciepta d|a zimy: 11,1 m3/h
natężenie przepływu nośnika ciepta d|a |ata: 3,6 m3/h

c) węzeł cieplny jest własnościq Zamawiajqcego,
zlokal izowany przy u|. Wiśnlowej 56 w Warszawie

d) układ pomia rowo-roz! iczeniowy mierzqcy całkowite ciepło dostarczane
do węzta clepInego jest własnościq Veol ia Warszawa S.A. i  zainsta|owany
jest w makiecie węzta ciepInego,

e) regu|atora pogodowy jest wtasnościq Zamawiajqcego
f) temperatura obl iczeniowa instalacj i  centralnego ogrzewania: 70 0C

g) powierzchnia ogrzewana - lokali mieszkalnych : -----------., ffiZ,
h) powierzchnia ogrzewana - lokal i  niemieszkalnych : 9550 m2,
i) powierzchnia catkowita budynku - !2375 m2,
j) |iczba stałych użytkowników 1100
k) kubatura budynku 54 070 m3

Termin realizacji: od dnia L5.LZ.2OL7 r. do dnia 31.12.2018 r.



Załączniknr 2A do oferty

oŚwnnczsNlEwYKoNAwcY
Przystępuj4c do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii cieplnei do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1,
ul. Wiśniowa56, o2-520 Warszawa, w okresie 1s.1z.2o17 r. _ 3t.12,201B r.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust'Ipkt' L2-z3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz' U. z 2017 r.
poz. 1579)

dnia

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniaj4rym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadajqrych pełnomocnictwo

Uwaga:
W przypadku skłądania oferty przez wykonawców występujqcych wspóInie, powyższe oświądczenie
skłądą każdywykonawca.(np. członekkonsorcjum,wspóInikw spółce cywilnej) w oryginale,

str. L7



Załączniknr 28 do oferty

Nazwa lub oiec

ośwnoczrNlE wYKoNAwcY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:

Przedmiot zamówienia
Dostawa energii cieplnei do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1,

ul. Wiśniowa56,02-520 Warszawa, w okresie 15.12,2017 r, -3!.t2,201B r.

oświadczam, ze zachodz4 w stosunku do mnie podstawy wykluczenia Z postępowania na
podstawie art. ............ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1,579)
(należy wpisać majqcq ząstosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust.Tpkt 73-74, 16-20 w/w ustawy)
|ednocześnie oświadczam, ze w związku z wfw okolicznością na podstawie art. 24 ust B w/w
ustawy podjąłem następujące środki naprawcze, na co przedkładam odpowiednie dowody.

.... dnia

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających petnomocnictwo

Uwaga:
Wypełnić i złożyć iedynie w przypadku. gdy zaistnieią wskazane okoliczności.

W przypadku skłądąnia oferty przez wykonąwców występujqcych wspóInie, powyższe oświadczenie
sktadą każdywykonawca. (np. członekkonsorcjum,wspólnikw spótce cywilnej)w oryginale,

str. 18
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na

Załącznik3 do oferĘ

doĘczy postępowania:

Dostawa energii cieplnei do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1,
ul. Wiśniowa 56, o2-520 Warszawa, w okresi e 15.I2.2oL7 r. _ 31.1'2'2otB r.

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tei samei grupy kapitałowei
(o którei mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2oo7r. o ochronie konkurencii i konsumentów

[t. i. Dz. |I.z2o!7 poz.229) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu)

oświadczam, że:

E przynależę - wskazać wykonawcę ...'.......

E nie przynależę

do grupy kapitałowei z wykonawcami, którzy złożtylri oferty w przedmiotowym

postępowaniu.

/Podpis Wykonawcy/

D o KUMENT SKŁADANY PRZEZ WYKo NAW cĘ BEz wEzwANIA ZAMAWIAJĄC E Go

oświądczenie wykonawca skłąda bez wezwania w terminie trzech dni od dnia ząmieszczenia
przez zamawiajqcego ną stronie internetowej informacji dotyczqcych: kwoĘ/, jakq zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie ząmówienią; firm oraz adresów wykonawców, którzy ztożyli oferty
w terminie; ceny, terminu wykonanią zamówienia, okresu gwarancji i warunków ptatności
zawartych w ofertach.

Uwaga:
W przypadku Brzynąleżnpśel do tej samej grupy kapitatowej wykonawca może złożyć wraz
z oświądczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzajqce, że powiqzania z innym
wykonawcom nie prowadzq do zakłócenią konkurencji w postepowaniu'

Powyższe oświadcznie musi być złożone w formie oryginatu,

W przypadku sktadania oferty przez wykonawców występujqcych wspólnie, powyższe
oświadczenie skłąda każdy wykonawca.
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