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SPECYFIKACJA IsTo TNYCH WARUNKÓw złtvtÓwl ENIA
(dalejzwana SIWa

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ftekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej Ustawq.

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

i j4drowa;
- opis przedmiotu zamówienia określa zał4czniknr 2 do SIWZ.

SIWZ sktada się z .?^Q'... stron ponumerowanych i parafowanych prze z Zamawiajqcego.
Wszystkie zał4czniki do SIWZ stanowi4 jej integra|n4część

Zatwierdził'z

t) Y- !t !i ti t.( ) ,t

D0STAWA ENERGII CIEPLNEJ Do BUDYNKU zEsPoŁU szKÓŁ IICEALNYCH
I TEcHNtczNYcH NR 1 W WARSZAWIE MIEszcZĄcEGo sIĘ PRZY UL WIŚNIoWEJ 56
W OKRESIE 01.01.2018 r. - 3I.L2.2OLB r.
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Część I.
INFoRMACJE oGÓLNE

L .

2 .

Wykonawc4 moze być osoba fruyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajqca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego.

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 solidarn4 odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie należytego jej zabezpieczenia.

W każdym przypadku, Edy wykonawcę reprezentuje pełnomocniĘ pełnomocnictwo
określaj4ce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy należy złozyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonejkopii.

oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje mog4 być przekazane przez
strony takze za pomoca faksu lub poczĘ elektronicznej. Zamawiajqcy uzna je załozone
w terminie jeżeli wptyn4 przed upływem Wymaganego terminu. Każda ze stron na
ż4danie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości
elektronicznej
osoby Wznaczone do kontaktu z wykonawc4:
w sprawach merytorycznych Pan/i BOGUSŁAWA GRONCZYŃSKA tel' 22 646-44.99
WEW.14

oferta. ofertę, której treść musi odpowiadać warunkom określonym W SIWZ, na|ezy
sporz4dzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Do dokumentów
składanych w języku obcym musi być dołączone tłumaczenie. Wzór oferty stanowi
zał4czniknr 1do SIWZ' Wykonawca sktada ofertę wrazzwymaganymi oświadczeniami i
dokumentami. Wykonawca może zł.ozyć jedn4 ofertę' Wykonawca moze przed upływem
terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może opracować własny
wzór formularza pod warunkiem, że jego treść będzie odpowiadała wymaganiom
określonym przez zamawiaj4cego w zakresie oferty' Formularz oferty, wszystkie
składane dokumenĘ oraz ewentualnie naniesione zmiany musz4 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 Rozporz4dzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 |ipca 20L6 r w sprawie rodzaju dokumentów jakich moze ż4dać
zamawiaj4cy od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz'
U. z 20t6 r., poz' L126) dotycz4ce wykonawcy, innych podmiotów na których
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w Ustawie oraz
dotycz4ce podwykonawców, na\ezy złozyć w oryginale. Inne dokumenĘ o których mowa
w rozporz4dzeniu, na|ezy przedtozyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia tych dokumentów dokonuje odpowiednio podmiot,
którego dokumenty te dotyczą (wykonąWca, wykonawca wspóInie ubiegajqcy się
o udzielenie ząmówienia, podwykonawca, podmiot udostępniajqcy zasób).

Taiemnica przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiq
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz.U. z 2003 r nr 153 poz.1.503 ze zm,) wykonawca winien nie później niż w terminje
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składania ofert opatrzyć je klauzul4 _ nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwą
w rozumieniu ąrt' 77ust, 4 ustawy o zwąlcząniu nieuczciwej konkurencji i vlykazać, ze
zastrzezone informacje maj4 charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub
inny posiadaj4cy wartość gospodarczq, nie zostaty 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 zawartymwewzorze
druku ,,formularz cenowy,,. Ceny jednostkowe musz4 obejmować wszystkie koszty
zwi4zane z realizacj4 przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowi4zany do
wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występuj4cych w formularzu
ofertowym. Wszystkie ceny i wartości powinny być liczone z dokładności4 do dwóch
miejsc po przecinku.

Informacia o obowiązku podatkowym. Jeżeli złozono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiaj4cego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami do\lcz4cymi podatku od towarów i ustug zamawiaj4cy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług który miałby
obowi4zek rozIiczyć zgodnie z smi przepisami' Wykonawca składaj4c ofertę informuje
zamawiajqce9o, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiaj4cego
obowi4zku podatkowego, wskazuj4c nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujqc 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 należy złozyćw Zespole Szkół Licealnych i
Technicznych nr1,
ul. Wiśniowa 56 w sarszawie , pok.J05^9i terminie:
do dni a U./:! 2 I 29.1,7 do eo ar,.'....4 0..... !.!)......

ofertę na|ezy zł.ozyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następuj4co:
B< ...

Zespół Szkół licealnych
i Technicznvch nr 1

ul. Wiśniowa 56 pokóinrlOS
02-520. Warszawa

OFERTA NA:

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1,
ul. Wiśniowa Ś6, o2-520 Warszawa

w okresie 01.01.2018 r. - 3L.12.2018 r.
,,Nie ohllierać przed terminem otwarcia ofert,,'

;;; ; ;;;il il;ł /:1 ł,| ł,ł: I,godzi nie 4'?' :..ż,2.w pokoju
Wykonawca pozostaje zwi4zany złozon4ofertq przez okres 30 dni.
Bieg terminuzwi4zania ofertq rlzpoczynasię wraz z upływem terminu sktadania ofert'

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 zamawiaj4cego przepisów ustawy, przysługuj4 środki
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ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy z dnia 29 sĘcznia
2004r, - Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz. U'z2017 r',poz'L579)'

Część II.
INFoRMACJE DoTYcZĄcE WARUNKÓW |JDLIAŁ|] W PoSTĘPoWANIU, oŚwnnczrŃ
PoTWERDZA'ĄCYCH BRAK PoDSTAW Do WYKIUCZENIA oRAZ INNYCH DoKUMENTACH
WYMAGANYCH W PoSTĘPoWANIU

1. o udzielenie zamówienia mog4 ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegaią
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust,L. Ustawy.

2, Zamawiaj4cy Wymaga, aby wykonawca zał4czyt do oferty:
a) formularz cenowy - wzór druku stanowi załącznik nr 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 oraz L6-20lub ust' 5 Ustawy
i podjętych środkach zaradczychwrazz przedstawieniem odpowiednich dowodów-
wzór druku stanowi załaczniknr 28 do oFERTY

W przypadku podmiotów występujqcych wspólnie oświadczenie, o którym mowa
w lit b) lub c), składa każdy wykonawca,

3. Zgodnie z art' 24 ust. 11- Ustawy, Zamawiaj4cy wymaga od wykonawcy złozenia w
terminie trzech dni od dnia zamieszczeniaprzez zamawiajqcego na stronie internetowej
informacji, o której mowa W art. 86 ust. 5 Ustawyt do złozenia bez wezwania
zamawiaj4cego:
a) oświadczenia o przynależności lub braku ptzyna|ezności do tej samej grupy

kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 1.6lutego 2007r' o ochronie konkurencji
i konsumentów [t. 1' 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 wspóInie,
oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

Część III.

oPIs KRYTERIÓW I sPosoBU ocENY oFERT

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy przyjqł' następujqce kryteria
przypisuj4c im odpowiednio wagi procentowe|:

Cena - waga 65 o/o

t Art 86 ust 5 Ustawy: Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiaiący zamieszcza na stronie internetowei informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierzaprzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców,którzy zltożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
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Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo.rozliczeniowego
w miejscu jego instalacji -waga200/o

Termin Płatności _ 15o/o

2. ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

Cena - waga kryterium 650 wg następujqcego Wzoru

cena oferowana minimalna brutto
P c= x 100 pkt. x 65%

cena badanej oferty brutto

gdzie:
Pc - ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny
100 pkt - maksymalna ilość punktów w danym postępowaniu
650/o = 65pkt - waga kryterium

Z tytułu kryterium ,,cena,,Wykonawca może uzyskać maksymalnie 65 pkt

Czas reakcii na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego w mieiscu iego instalacii - waga kryterium 20olo

Zamaw iaj4cy przy zna Wyko nawc o m p u nkty we dtu g p o n i ż s ze go z estawi en i a :
r Czas reakcji wynoszacy 1' dzień roboczy od daty zgtoszenia: 20 pkt;
o Czas reakcji Wynoszqcy 2 dni robocze od daty zgJoszenia:15 pku
o Czas reakcji Wynosz4cy 3 dni robocze od daty z$oszenia:10 pkt;
o Czas reakcji Wynoszqcy 4 dni robocze od daty zgJoszenia:5 pku

Przyjmuje się, ze Lo/o = 1 pkt i tak zostanie przeliczona|iczba punktóW dla kazdej
oferty.

Uwaga
a) Maksymalny dopuszczalny czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości

wskazań układu pomiarowo _ roz|iczeniowego w miejscu jego zainstalowania
wynosi 5 dni robocze,a minimalny ]- dzień roboczy.

b) oferta z zaoferowanym czasem reakcji na sprawdzenie prawidłowości
wskazań układu pomiarowo _ roz|iczeniowego w miejscu jego zainstalowania
dłuższym niż 5 dni roboczych zostanie odrzucona, jako niezgodna z treści4
SIWZ.

cJ |eżeli wykonawcaw Załqczniku nr 1. do oferty nie wpisze żadnego czasu reakcji
na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo
rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania, Zamawiaj4cy przyjmie, ie
Wykonawca oferuje czas reakcji wynosz4cy 5 dni roboczych od zgłoszenia i
zostanie przyznanych 0 pkt.

d) Zamawiaj4cy dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia złoionego w
Formularzu cenowym ofertowym co stanowiZał4czniknr 1 do Oferty.

e) W kryterium ,, czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu
pomiarowo - rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania" Wykonawca
może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

str. 5
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Termin płatności - waga kryterium tSo

Wykonawca w Zał4czniku nr 1 do oferty, zaproponuje Zamawiaj4cemu wydłużenie
terminu płatności za zr ea|izowanie zamówi enia.
Termin ten nie możrcbyć krótszy niż 21 dni kalendarzowych i nie może być dtuższy niż 24
dni kalendarzowych.

Zamawiaj4cy przyzna Wyko nawc om p u nkty według p o ni żs ze go z estawi e ni a :

Pt - ilość punktów w kryterium ,,Termin płatności,'
Wydłużonyterminpłatności o 0 dni - 0 pkt
Wydłużonytermin płatności o 1 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 Zał4cznik nr ]. do oferty. Z Ęrtułu kryterium ,,termin
płatności'' Wykonawcamoze uzyskać maksymalnie t5 pkt.

leze|i wykonawcaw Zał4czniku nr 1- do oferty nie wpisze żadnego wydłużonego
terminu płatności, Zamawiaj4cy przyjmie, ze Wykonawca oferuje wydłużenie
terminu płatności o 0 dni i zostanie przyznanych 0 pkt.

3' Każda z ofert będzie oceniana wg por,vyższych kryteriów zgodni e z ponizszym wzorem:

P=Pc+Cr+P t

gdzie:
P _ ł4czna |iczba punktów
Pc - liczba punktów w kryterium,,Cena',
Cr - liczba punktów w kryterium ,,Czas reakcji sprawdzenie prawidłowości wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego,,
Pt - liczba punktów w kryterium ,,Termin płatności',

4. Zanajkorzystniejszq zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni warunki
ustawy Pzp orazSIWZ oraz uzyska najvvyzsz4Iiczbę punktów.

5. obliczenia dokonywane będq z doktadności4 do dwóch miejsc po przecinku.

Część IV.
UMOWA

1. Informacia o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiaj4cy poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o
miejscu i terminie zawarcia umowy.
osoba wyznaczona do przygotowania umowy Bogustawa Gronczyńska te|'22 646-44-99
wew.14

2: Wzórumowy

str. 6
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W dniu

cieplnej

r.' w wyniku przeprowadzęnia postępowania o
udzielęnie zamówienia publicznego dotyczącego sptzeduĘ i dystrybucji energii
cieplnej w trybie przetargu nieograniczonęgo na podstawie art. 39, art.43 ust. 1
ustawy z dnia 29 sty cznia 2004 r. Prawo zamówięil publicznych (t j. Dz. U . z 20 I7
poz.1579) pomiędzy:

1. Miastem Stołecznym Warszawa

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

, zwanymznak
dalej odbiorcą,

ul.
t

ul.

A
2.

wpisan4 do rejestru numerem KRS
Sąd Rejonowy

kapitał za|<ładowy

, REGON
reprezentowanąprzez:

zwanądalej Sprzedawcą

zostaŁazawarta umowa o następującej treści:

s1
Przedmiot umowy

1. Sprzedawca zobowiązuje się względem odbiorcy do sprzedłŻy i dystrybucji energii
cieplnej (zwanej dalej równieŻ ,,cieptem,,) za pomocą sieci ciepłowniczej do budynku
odbiorcy położonego w Warszawie przy ulicy
terminie określonym w $ 2 umowy.

2. Zanowiona ilośó ciepła w okresie
GJ otaz zamówiona

przedsiębiorców
prowadzonego

pod
przez

NIP

a)

obowiązywania umowy została'określona na
łączna moc cieplna ustalona została na

MW.
3. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o zmiennej temperaturze regulowanej wg Tabeli

regulacyjnej wody sieciowej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
obnizenie temperatury wody sieciowej w miejscu dostarczania ciepła wskutek strat
ciepła podczas przesyłania wynosi do 5K. Zmiana wartości zawartych w Tabęli
regulacyjnej wody sieciowej nie stanowi zmiany Umowy
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$2
Termin wykonania umowy

Umowa sprzeduŻy i dystrybucji ciepła zostaje zawarta na czas określony: od
01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. lub wcześniejszego Wczerpania środków
finansowych określonych w niniejszej umowie, o których mowa W $ 3 ust.2 .
W przypadku wcześniejszego wyczerpania środków' umowa ulega automatycznemu
tozwiązantu na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego wskazującego
dzien rc związania umowy.

s3
Wyna grod zenie Sprzedawcy

1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia naleznego Sprzedawcy z $lsłu sprzedaiy i
dystrybucji energii cieplnej dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek opłat
oraz zasad roz|tczen określonych w aktualnej Taryfie dla grupy taryfowej o symbolu

co mlesląc.

2, Wartośó rea|izacji umowy nie może prze|<roczyć łącznej kwoty brutto (z na|eznym
podatkiem VAT wg ustawy z dnia 11 marca 2a04 r' o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity Dz. U. z 2017, poz. I22I ze zmianami.)
(słownie:

J.
Sprzedawca powiadomi pisemnie odbiorcę o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich
sto sowania, zatwier dzonych pt zez Prezesa Urzędu Regulacj i Energetyki.
Faktury VAT z tytułu prawidłowego wykonania umowy Sprzedawcabędzie wystawiał
do 7 dnia roboczego miesiqca, następującego po okresie rcz|iczeniowym. Faktura będzie
oznaczona....' dniowym terminem płatności od dnia doręczenia faktury odbiorcy.
Faktura zo stani e wystawi on a na I zecz Zamawiające go w następuj ący spo sób :
Nabywca: Miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 315;00 _ 950 Warszawa, NIP 525-
22-48-48r
PłatniVAdlesat: .
Faktura będzie doręczana na adres Płatnika/Adresat.
Zadatę dokonania zapłaty Strony uznajądatę obciĘenia 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
stanowi jednocześnie miejsce wydania ciepła w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do tego
miejsca Sprzedawca po stronie źródła ciepła, a odbiorca po stronie instalacji
odbiorczej, ponosi we własnym zakresie wszelkie ryzyka związane z dostarczaniem
ciepła w związku z rea|izacją umowy. Postanowienia zdafr poprzedzających stosuje się
odpowiednio do zwrotu nośnika ciepła przez odbiorcę'
okresem roz|iczęniowym jest okres jednego miesi4ca' W przypadku zawatcia umowy, w
której okres obowięzywania umowy nie obejmuje pełnego miesięca, dopuszcza się
wydłużenie okresu roz|iczeniowego' nie więcej jednak nii za 2 miesiące.
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obowiązki Sprzedawcy

W ramach umowy Sprzedawcazobowiązany będzie w szczego|ności do:
1) przesyłania, dystrybucji i sprzeduŻy ciepła Odbiorcy;
2) dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła oruz i standardów

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

3) umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
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 zgł.oszen i reklamacji Odbiorcy,
(b) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozIiczęń oraz aktualnej

taryfy;
(c) rozpatr}rvania wniosków lub reklamacji odbiorcy w sprawie roz|iczeń i

udzielania odpowiedzi nie póŹniej niz w tęrminie 14 dni od dnia złoŻenia
wniosku lub zgłoszenia reklamacji.

W przypadku pisemnego zgłoszenia ptzez Odbiorcę zasttzeięnia do wskazań układu
pomiarowego, Sprzedawca jest zobowiązany do:

1) sprawdzenia, w okresie dni roboczych od daty zgł'oszenia, prawidłowości
wskazań układu pomiarowo -r ozliczeniowe go w miej scu j e go zainstalowani a;
wymontowania, w razię potrzeby lub na pisemne Żądanie Odbiorcy,
zakwestionowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego i sprawdzenia go
w laboratorium;
doręczenia odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-tozliczeniowego
w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania;
dokonania ewentualnej korekty obliczenia nalezności w terminie 14 dni od daty
doręczenia odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego;

ss
obowiązki odbiorcy

W ramach umowy odbiorca zobowiązany będzie w szczegolności do:
1) odbioru i uzy.tkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązuj4cymi przepisami

i warunkam i zaw afiej umowy;
2) terminowęgo uiszczaria nalezności za dostarczone ciepło na warunkach

określonych w umowie;
3) dotrzymyr,vania wymagań określonych w warunkach prz5Ą4czenia do sieci

ciepłowniczej, a w szczegó|ności wyregulowania i utrzymania w na|eżzytym stanie
technicznym eksploatowanych instalacji i pomieszczęnia węzła cieplnego, w
sposób niepowodujący za|<ł'óceń w pracy sieci ciepłowniczej, urządzen węzLa
cieplnego i układów pomiarowych;

4) niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauwaŻonych wadach lub ustęrkach
wukładzię pomiarowo-toz|iczeniowych i w innych utządzeniach oruz o innych
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okolicznościach mających wpływ na prawidłowośó rcz|iczefl, atakŻe o przerwach
|ub za|<łóceniach w dostarczaniu ciepła;
zapewnienia osobom upoważnionym 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 związatych z konserwacją i eksploatacją zainstalowanych
vtządzei i instalacji, zgodnie z obowiqzującymi przepisami;
informowania Sprzedawcy o planowanych remontach instalacji będących
własnością odbiorcy z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem;

$6

1.

Nienależyte wykonywanie umowy przez Sprzedawcę
W prz1padku niedotrzymania ptzęz 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, będzie plawo do złoŻęnia reklamacji w przypadku niezgodnej z
warunkami umowy' r eaIizacji obowięzków S p rzed awcy'
W ramach umowy Odbiorca uprawniony będzie w szczególności do Żądania
sprawdzenia prawidłowości działania Ńładu pomiarowo -toz|iczeniowęgo.

$7
Ustalenie ilości pobranego ciepła

Ustalanie ilości pobranego przez odbiorcę ciepła dokonywane będzie na podstawie
wskazań zaplombowanego układu pomiarowo.rozliczęniowego zainstalowanego w
obiekcie Odbiorcy.
odczyy wskazń układu pomiarowo-toz|iczeniowego powinny byÓ dokonywane
cyklicznie i odnotowywane w fakturze do zapł'aty,
W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-toz|iczeniowego (lub jego braku
spowodowanego demontażem w celu oddania do |ega|izacji) określenie ilości ciepła
dostarczanego Odbiorcy, od dnia ostatniego prawidłowego odczfi do chwili jego
naprawy (wymiany lub montazu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilości
ciepła dostarczonej ptzed uszkodzeniem (demontaiem) układu pomiarowo.
rozliczentowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy prawo
energetyczne i rozpotządzenia wykonawcze go.
Dane tęchniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz data rozpoczęcia na|iczania
opłat wg jego wskazan zartieszczone zostaną w protoko|e dotyczącym roz|iczefi za
dostawę ciepła wg wskazań ciepłomierza.

s8
Rozwiązanie umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana pTzez odbiorcę bez wypowi edzenia, jeżrc|i Sprzedawca
nie dotrzymuje warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do
przywrócenia stanu zgodnego Z umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14
dni od otrzymania wezw ania.
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2, Rozwiązanie umowy bez wypowiędzęnia następuję z zachowaniem formy pisemnej oraz
z podaniem ptzyczyny rczwiązania,

se
Postanowienia końcowe

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

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowien zavłartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie któĘ dokonano wyboru Sprzedawcy.

3. Sprzedawca dopuszcza możliwośó dokonaniazmiany postanowień umowy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia

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

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

3) zmiana danych teleadresowych;
4) pozostałych przesłanek określonych w art.I44 ustawy z dnia}9 stycznia}}}4 r,

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U, z20I7 poz.1579.),

$10
Osoby do kontaktu

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

a.PanlPani 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 mają zastosowania w szczególności :
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tj. Dz. U, z 2017

po2.1579);
2) Ustawa zdnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.1. zDz.U. z 2017 poz.220

ze zmianarni) wraz zprzepisami wykonawczymi;
3) Ustawa z dnia 23 kwietni a 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z Dz. U. z 2017 poz. 459 ze

zm.).

str. L1
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s12
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy kompleksowej, a
postanowieniami ogólnych warunków Sprzedawcy _ jeŻeIi zostały ogłoszone, rczsttzyga
treśó postanowień zapisanych w umowie.

s13
Integralną części4 umowy kompleksowej stanowią następując e załączniki:
1. Załącznik nr I- zlecenielzapotrzebowanie na dostarczenie ciepła
2. Załączniknr 2 - tabela regulacyjna wody sieciowej
3. Załącmik nr 3 - taryfa lub wyciąg zTaryfy Sprzedawcy,
4. Załącznik nr 4 - ogólne warunki umowy Sprzedawcy w zakresie nte sptzecznym Z

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

5. ZaŁącznik nr 5- miejsce świadczenia usługi
6. Kserokopia oferty Sprzedawcy,
7. Inne dokumenty niezbędne do rea|izacji umowy.

$14
spory

Wszelkie spory powstałe na tIe realizacji umowy Strony zobowiqzują się rozwiqzryaó
polubownie, a w przypadku braku porozumienia ptzez Prezesa lJrzędu Regulacji
Energetyki, w zakresie należącym do jego kompetencji, a W pozostałym zakresie przez sąd
właściwy dla siedziby Odbiorcy.

sls
Umowę spotządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach _ po jednym d|akażdej ze
stron.

ODBIORCA SPRZEDAWCA

str. 12
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Załqcznik nr 5 do umowy

Miejsce świadczenia usługi

Dane odbiorcy:

Adres odbiorcy:

Adres obiektu:

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

str. 13
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l.p. Nazwa i adres
wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby/osób

uprawnionych do
reprezentacii

NIP
/ REGON

NR
KRS/CEiDG

Telefon

Adres e-mail

L

2

3

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

Załączniknr 1do sIWz

OFERTA
1, 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. Wiśniowa s6, 02-520 Warszawa, w okresie 01.01.2018 r, - 31,!2,2018 r.

oświadczam,ze=

otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty, zaoferowana cena jest cenq
obejmuj4c4 wszelkie świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

wszystkie informacje podane w załączonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach s4 aktualne, zgodne z prawdq oraz zostały przedstawione zpełn4
świadomości4 konsekwencji wprowadzenia zamawiaj4cego w bt4d przy przedstawianiu
informacji. i

jestem w stanie na ż4danie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje
dowodów w formie dokumentów.

str. L4
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oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zrealizuję zamówienie W terminie na
warunkach i z as a da ch o kreś l o nych przez Zamawiające go w SIWZ.

Informacje dotyczące wykonawcy Wymagane do celów sprawozdawczych

Uwaga: Wykonawql wspólnie ubiegajqcy się o udzielenie ząmówienia poniżej zakreślajq informacje doĘlczqce
każdego z wykonawców wymienionych w punkcie 1 formularza oferty'

a. Krai pochodzenia Wykonawcy:

2 3
! ! Polska

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

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

Należy podać kod zgodny z normq PN-EN ISo 3166-1:2008P. Informację o kodzie kraju pochodzenia,
Wykonawca zobowiqzany jest przekazać najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

b. Wykonawca iest:

1 23
! n n mikroprzedsiębiorstwem

! ! tr małym lub średnim przedsiębiorstwem

tr tr f] żadne zpowyilszych'

Mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które zątrudnia mniej niż 10 osób iktórego roczny obrót lub
roczną suma biląnsowa nie przekracza 2 milionów EI]R;

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zątrudnią mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczną suma biląnsowa nie przekraczą 70 milionów EI]R; średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,
które nie sq mikroprzedsiębiorstwami ani maĘmi przedsiębiorstwami i które zatrudniajq mniej niż 250
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EI]R lub roczną suma biląnsowa nie przekracza 43
milionów EUR)'

c. Wykonawca iest:

1 23
tr t] ! spółdzielniq socjalnq,

! ! ! zakładem pracy chronionej,

n tr n zakładem aktywizacji zawodowej,

! tr f] żadne zpowyzszych.

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

Należy podać liczbę podwykonawców, których Wykonawca ząmierza zaangażować' Liczba
podwykonawców powinna uwzględniać podmioĘt, które udostępniajq zdolności zawodowe,
Jeżeli Wykonawcą nie wskaże liczby podwykonawców, Zamawiajqcy uzna, że Wykonawca nie ząmierza
angażować podwykonawców do realizacji zamówienią, Informację o ilości podwykonawców Wykonawca
zobowiązany jest podać najpóźniej w dniu ząwarcia umowy w sprąwie zamówienia publicznego,

/Podpis Wykonawcy/

Uwaga: W przypadku podmiotów występujqcych wspólnie podpisuje pełnomocnik
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Załączniknr 2 do sIWz

oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

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

Szczeqótowe warunki przedmiotu zamówienia
1. budynek przy ul. Wiśniowa 56 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacj i

c ieplnej)
a) planowane zuzycie energi i  c ieplnej :4635,73 GJ
b) moc c iep lna zamawiana:0,8187 MW,

w tym
- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,7443 MW,
- moc ciep|na na potrzeby cieptej wody średnia: 0,0744 MW
- moc maksymalna:  0,1861 MW
- moc cieplna na potrzeby c.t. 0,0 MW

natężenie przeptywu nośnika ciepta d|a zimy: 1.1.,1 m'/h
natężenie przeptywu nośnika ciepta dla lata: 3,6 m3/h

c) węzeł cieplny jest wtasnościq Zamawiajqcego,
zlokaIlzowany przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie

d) u kład pomia rowo-roz|iczeniowy mierzqcy catkowite ciepło dostarczane
do węzła cieplnego jest wtasnościq VeoIia Warszawa S.A. i  zainsta|owany
jest w makiecie węzta ciep|nego,

e) regulatora pogodowy jest wtasnościq Zamawlajqcego
f) temperatura obl iczeniowa instalacj i  centratnego ogrzewania: 70 0C

g) powierzchnia ogrzewana - lokal i  mieszkalnych : -----------.,ff iZ,
h) powierzchnia ogrzewana - lokal i  niemieszkatnych : 9550 m2,
i) powierzchnia całkowita budynku - !2375 m2,
j) | iczba statych użytkowników 11oo
k) kubatura budynku 54 070 m3

Termin realizacji: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.20L8 r.
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Załączniknr 2A do oferty

oŚwtłoczsNlE WYKoNAwcY
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,
uI. Wiśniowa 56, o2.52o Warszawa, w okresie 01.01.2018 r. - 3L.l2.2018 r.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.L pkt.72-23
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz' IJ. z 2017 r.
po2.1579)

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

Uwaga:
W przypadku skłądąnią oferty przez wykonawców Wstępujqcych wspóInie, powyższe oświądczenie
sktada każdy wykonawca.( np. członek konsorcjum , wspóInik w spótce cywilnej ) w oryginale.
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Załączniknr 28 do oferty

Nazwa lub

oŚwnocznNlEWYKoNAwcY

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,

uI. Wiśniowa 56, o2-520 Warszawa, w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2oLB r.

oświadczam, ze zachodz4 w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ............ ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r Prawo zamówień publicznych ftel<stjednolity Dz. U. z 20L7 r., poz. ISTg')
(należy wpisać majqcq zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art, 24
ust.lpkt 73-74, 16-20 w/w ustawy)
|ednocześnie oświadczam, że w zwi4zku z wfw okoliczności4 na podstawie art. 24 ust B w/w
ustawy podj4łem następujqce środki naprawcze, na co przedkładam odpowiednie dowody'

.... dnia

podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniajqcym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

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

W przypadku sktadąnia oferty przez wykonawców występujqcych wspólnie, powyższe oświądczenie
sktąda każdy wykonawca. (np' cztonek konsorcjum, wspólnik w spółcó cywtlie1)w oryginale.
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Załącznik 3 do oferty

dotyczy postępowania:

Dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1,
uI. Wiśniowa 56, o2-Ś20 Warszawa, w okresie 01.01.2018 r. - 3I.12.20LB r.

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

(t. i. Dz. U.zZoL7 poz.229) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu)

oświadczam,że:

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

E nie przyna|eżą

do grupy kapitałowei z wykonawcami, którzy zł'oiy|i oferty w przedmiotowym

postępowaniu.

/Podpis Wykonawcy/

DoKUMENT SKŁADANY PRZEZ wYKoNAWcĘ BEz WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGo

Oświadczenie wykonawca sktada bez wezwania w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia
przez ząmąwiajqcego na stronie internetowej informacji dotyczqcych: kwoty, jakq zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie; ceny, terminu wykonąnia zamówienia, okresu gwarancji i wąrunków płatności
zawartych w ofertach.

Uwaga:
W przypadt<u prrykżnpki do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświądczeniem dokumenty bqdź informacje potwierdzajqce, że powiqzania z innym
wykonawcom nie prowadzq do ząkłócenią konkurencji w postepowaniu.

Powyższe oświadcznie musi być złożone w formie oryginatu.

W przypadku skłądąnia oferty przez wykonawców występujqcych wspóInie, powyższe
oświadczenie sktąda każdy wykonawca,
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