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SPECYFII(ACJA ISToTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej zwąna SIWĄ

Zamawiaj4cy udzieli zamÓwienia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia?9 stycznia 2004 r Prawo zamlwieri publicznych

(tj. Dz. U.z20,]'Br., poz. 1986) zwanej dalej Ustaw4.

Przedmiot zamÓwienia :
Dostawa energii cieplnei do budynkÓw Zespołu SzkÓł Licealnych i Technicznych

nr 1 w okresie 01.0I.2019 r. - 3I.12.2019 r.

Termin wykonania zamÓwienia:
OL.OL.ZO!9 r. - 3L.L2.2019 r.

określenie przedmiotu zamÓwienia

Kod i Nazwa CPV:
093 000 oo.z energia elektryczna, cieplna, słoneczna iiądrowa

opis przedmiotu zamlwienia zał4cznik nr 6 do SIWZ

SIWZ składa się z ..IH..stron i 6 zał'4cznikÓw.
Wszystkie zał4czniki do SIWZ stanowia jej integraln4część.

Zatwierdził:



L

I. INFoRMAclE oGÓLNE

1. Wykonawc4 może być osob. af'zyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadaiąca osobowości prawnej, ktÓra .,ui.g" się o udzielenie zamÓwienia

publicznego.

2,Wykonawcyubiegaj4cys ięwspÓ ln i":: : '^. '^"]:::zamÓwieniamai4obowi4zek
ustanowienia petnomocniki do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamÓwienia albo reprezentowania w fostępowaniu i ziwarcia umowy w sprawie

zamÓwienia publiczn ego orazpono,,i solidarn4 odpowiedzialn ośĆ za wykonanie

umowy i wni'lesienie naieżytego iei zabezpieczenia.

Wkażdymprzypadkugdywykonawcęreprezentujery]::.T.T:*petnomocnictwo
określaj4ce jego zakres i podpisa nć pi,u osoby uprawnione do reprezentacii

wykonawcy należy ,ł,łyi.i o.yginale iub notarialnie potwierdzonej kopii.

3. oświadc zenia,wnioski zawiadomienia orazinformacje moga być przekazane przez

strony za pomoc4 faksu iuu po.zty elektroniczn ej.Zamawiaj4cy uzna je za zł'oŻone

w terminie jeżeli wpłyn4 prz"d upty*"- Wymaganego terminu.Kaida ze stron na

ż4danie drugiej .,i.,*io ć,n," pot*i..dzi fakt otrzyinania faksu lub wiadomości

elektronicznei'
osoby Wzrtaczone do kontaktu z wykonawc4:

w sprawach merytorycznych: Bogustawa Gronczyriska' tel'509 -07 4'337

w sprawach proc"A.r."ln'.f* noit"t"-" Gronczy ska' tel' 509- 07 4-337

4. Oferta
ofertę, ktÓrej treść musi odpowiadać treści SIWZ, na|ezy sporz4dzlć w języku

polskim zzachowaniem formy pi,.,nn"i Do dokumentÓw 'kł"d"''ych w języku

obcym musi być dołączone tłumacze,,i.. w"Ór oferty.::l:.:Yizałącznik nr t do

sIWz. Wykonawca składa ofertę wraz ? wymaga''yTi oświadczeniami i

dokumentami. Wykonawca może źtozye jedn4 or..ti. Wykonawca moŻe przed

upływem terminu sktadania ofert zmienić lub wycofac ofertę. Wykonawca może

opracować własny wzÓr formularza pod warunkiem, Że jego treść będzie

odpowiadała Wymaga,,io.n określonym przez Zamawiaj4cego. Formularz oferty,

wszystkie sktadane dokumenty, naniesione zmiany musz4 być podpisane na

zasadach określonych w SIWź. rodpis sktadi osoba upoważniona do

reprezentowania ,głdn," ., ,.forma 
reprezentacji wykonawcy określon4 w

dokumentach, rejestiach wtaściwyctl- dla formy organizacyjnei.

5. 
il:.Tłi:*T#:l"T':, o ktÓrych mowa w Rozpo rz4dzeniu Ministra Rozwoju z dnia

26|ipca20t6f., W sprawie rodzalu dokume.'to. i"kich moie i4dać zamawiai4cy

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia publicznego (Dz, U. z

2Ot6 r., poz. LI2,6) dotycz4ce wykonawcy, in"y.t' pod.miotÓw, na ktÓrych

zdolnościach lub sytuacji wyko,,"'"., polega ,^,^,^dach określonych w Ustawie

oraz d,otycz4ce podwykonawcÓw należ y itozye w oryginale. Inne dokumenty, o

ktÓrych mowa *.o,porz4dzeniu należy przedłoiyć w oryginale lub kopii

potwierdzonej ,^ ,gidnoś-ć 1 oryginałem.. Poświałczenia tych dokumentÓw

dokonuje odpo*iuafiio podmio.,,ri,o."go do-kumenty te doty czą (wykonawca,

wykonalwc(t wspÓInie uifuga1q*, i,u o"ud'zielenie ząmÓwienia, podwykonawca,

p o dmiot udo stępniaj qcy zasÓb) .
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6. Tai emnica przedsiębiorstwa
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi4 tajemnicę
przedsiębiorstwa W rozumieniu ustawy o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji [t.j.
Dz. U. z 201'8 r. poz. 41,9) wykonawca winien nie pÓźniej niz w terminie składariia
ofert opatrzyć je klauzul4 nie udostępniać tajemnica przedsiębiorst.lua W
rozumieniu art. 11ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tvvykazać, ze
zastrzezone informacje maja charakter techniczny lub technolo giczny,
organ|zacyjny lub inny posiada jqcy wartość gospodarcz4, nie zostały ujawnione do
wiadomości publicznej oraz podjęto niezbędne dziatania celem zachowania ich
poufności.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Formularz cenowy należry sporządzić według ponizszych zasad. Wykonawca
obliczy cenę oferty zgodnie z opisem zawartym We wzorze druku ,,formularz
cenowy,,. Kwoty brutto muszq obejmowaĆ wszystkie koszty zwi4zane z realizacjq
przedmiotu zamÓwienia. Wykonawca jest zobowi4zany do wypełnienia i określenia
wartości we wszystkich pozycjach występuj4cych W formularzu cenowym.
Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnościq do dwÓch miejsc po
przecinku. WzÓr formularza Cenowego stanowi zał,ącznik nr 4 do SIWZ.

Informacia o obowiązku podatkowym
|ezeli zł.oiono ofertę, ktÓrej wybÓr prowadziłby do powstania u zamawiajqcego
obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarÓw i usług,
zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarÓw i ustug, ktÓry miałby obowiqzek rozli czyĆ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składaj4c ofertę, informuje zamawiaj4cego, czy wyb6r
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego,
wskazuj4c nazwę (rodzaj) towaru lub ustugi, ktÓrych dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuj4c ich wartość bez kwoty
podatku.

Zamawiaiący nie przewiduie składania ofert wariantowych lub ofert
częściowych.

Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

1-0.1. Zamawlaj4cy nie wymaga wniesienia wadium

1'0,2. Zamawi aj4cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

lL. Podwykonawstwo.
Zamawiaj4cy nie dokonuje zastrzezenia
kluczowych częśc i zamÓwienia.

obowi4zku osobistego wykonania

7.

B.

9.

10.

L2. Składanie ofert, terminy.
ofertę na|eŻy złozyć W Zespole SzkÓł Licealnych i Technicznych nr L
ul. Wiśniowa 56 w Warszawie, pok. 105 w terminie:

do dnia .()8.,,.AA....2IL8 r. do godziny ...48.i..Q.p...
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ZespÓł SzkÓł Licealnych i Technicznych nr 1

ut. wisniowa 56, pokÓj nr 105

02-520 Warszawa

OFERTA NA:

DostawęenergiicieplneidobudynkÓw-z-e11otuSzkÓłLicealnych
i Technicznych ',. r w okresie ot'ot .}o!g r. - 3 L.L2.zo19 r.

,,Nieotwieraćprzedterminemotwąrciaofert,,.

ofertę na|ezy zttoŻyćw zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:

3ff :$.B.:'',.:.:h'ł: :: ].ilia l: i'3H ini e . . A 9. .I..4 { ...w p o ko j u 1 0 7

Wykonawca pozosta je zwi4zany ztoionq ofert4przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwi4zania ofert4 rozpoczyna się wrazz uptywem terminu składania

ofert.

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnei. 
^ |..l^ *i^} intarac .nr tlzvskar 

.

Wykonawcom, a ta!<zeinnemu p-odmiotowi, jezelima lub miał interes w uzyskaniu

zamÓwienia orazponiÓst lub może ponieść szkodę w wyniku na:us..z.:^1:1p^,,,",

zamawiaj4cego przepisÓw ustawf, przystugui4 środki ochrony prawne) na

zasadact'przewidzianychwDzialeVlUstawy.

14. Klauzula informacyina o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie

przepisÓw prawa

W zwi4 zku z rea|izacja vyymog9Y Rozpor z4dzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady tUE)20L6 l679zdn ia27kwie tn ia20L6r .Wspraw ieochronyosÓb
fizycznych w zwi4zku z prze*arzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu t"t.i.t, a"ov.r' or-az_uchYlenia dyrektywy 95 l Ą6lwE

[ogÓlne rozporz4dzenie o ochroniu 
,d",,y.h 

,,RoDb"), informul"-y o zasadach

przetwa ,,^ii^Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługuj4cych Pani/Panu

prawach z wm zwl47.anych:

t4.t. Administratorem p ani/ p ana danych o sob ovvych p rzetwa rzany chw Ze sp ole

SzkÓł Licealnych i Technicznych nr 1 iest: Dyrektor, ul. Wiśniowa 56, 02.

520 .Warszawa'
L4.2. |eśli ma Pani/Pan pytania dotycz4ce sposobu i zakresu przetwarzan|a

Pani/Pana danych, osobowych w zakresie dziatania PlacÓwki, a takze

przystugujqcych Pani/Panu uprawnie , może się Pani lPan skontaktować

sięzInspektoremochronyDanychwPlacÓwcezapomoc4adresue.mail:
srudowski'iod@ dbfomokotow'Pl'

/frT't



t4.3. Administrator danych osobowych - Dyrektor - przetwarza Pani/Pana dane

osobowe na podstawie obowi4zuj4cych przepisÓw prawa, tj. Ustawy z dnia

zg stycznia 2004 r. Prawo ZamÓwieri Publicznych

(tj. Dz. U. z 20LB r., poz. 1986)

1'4.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s4 w celu/celach wypełnienia

obowi4zkÓw prawnych ci4z4cych na PlacÓWce, tj. udzielenie zam1wlenia

publicznego.

t4.5. W zwi4zku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o ktÓrych mowa w pkt

1'4.4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog4 być:

a) organy władzy publiczn ej orazpodmioty wykonuj4ce zadanlapubliczne lub

działaj4ce na zlecenie organÓw władzy publicznej, W zakresie i w celach,

ktÓre wynikaj 4 Z przepisÓw powszechnie obowi4zuj4cego prawa;

b) inne podmioty, ktÓre na podstawie stosownych umÓw podpisanych z

PlacÓwk4 przetwarzaj4 dane osobowe dla ktÓrych Administratorem jest

Dyrektor.
t4,6. Pani/Pana dane osobowe będq przechowywane przez okres prowadzenia

postępowania, od wszczęcia do zako czenia postępowania o udzielenie

zamlwienia p ubliczn e go,

1'4.7. tj. okres niezbędny do rea|izacji celu/celÓw określonych w pkt L4.4, a po

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowi4zuj4cego prawa, w szczegÓlności ze względu na cele
archiwalne w interesie publicznym, cele badari naukowych lub
historyc zny ch lub cele statysty czne.

L4.B. W zwi4zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługujq

Pani/Panu następuj4ce uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobovvych,w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;

b) prawo do Ż4dania sprostowania [poprawiania) danych osobowych . w
przypadku, gdy dane sq nieprawidtowe lub niekompletne;

c) prawo do i4dania usunięcia danych osobowych (tzw, prawo do bycia
'"o.o*:';#T'} 

uffi'J':'d;::';" celÓw, dla ktÓrych były zebrane lub w
inny sposÓb przetwarzane,

. dane osobowe przetwarzane s4 niezgodnie z prawem,

. dane osobowe musz4 być usunięte W celu wywi4zania się z

' obowi4zku wynikaj4cego z przepisÓw prawa;

d) prawo do z4dania ograniczenia przetwarzanla danych osobowych - W

erz.yea3lJlil'"Órej 
dane d'otycz4 kwestionuje prawidtowość danych

osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne Zpraweffi, d osoba, ktÓrej dane

doĘcz4, sprzeciwia się usunięciu danych, z4daj4c w zamian ich

ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celÓw, ale osoba,

ktÓrej dane dotycz4, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub

dochodzenia roszczen,



l osoba, ktÓrej dane dotycz4, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania

danych, do czasu ustaleni a czy prawnie uzasadnione podstawy po

stronie Administratora sq nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych _ w przypadku, gdy łącznie
spełnione s4 następujqce przestanki:

. zaistniej4 przyczyny Zw|4zane z Pani/Pana szczegÓln4 sytuacj4, w
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publiczn ej przez Administratora,

I przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
W interesie publicznym lub W ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do

celÓw wynikaj4cych z prawnie uzasadnionych interesÓw

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzec|4, z

wyjqtkiem sytuacji, w ktÓrych nadrzędny charakter wobec wch
interesÓw maj4 interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
ktÓrej dane dotycz4, vvymagaj4ce ochrony danych osobowych, w

szczegllności gdy osoba, ktÓrej dane dotycz4jest dzieckiem;

0 zewzg|ędu na fakt, iż jedynq przesłank4 przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa, nie przystuguje Pani/Panu prawo do przenoszenia
danych.

1'4.9.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym zprawem przetwarzaniu

w PlacÓwce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego wtaściwego W sprawach ochrony

danych osobowych.
1'4.1'0. Podani e przez Panią/Pana danych osobowych i est obowiązkowe, gdyil

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

1'4.1'1'. Pani/Pana dane mog4 być przetwarzane W sposÓb zautomatyzowany i nie

będq profilowane.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU

L. o udzielenie zamÓwienia mog4 ubiegać się wykonawcy, ktÓrzy nie podlegaią
wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.].. Ustawy

III. WYKAZ oŚwI^łDcZEŃ I DoKUMENTÓw PoTWIERDZAJĄCYCH BRAK
PoDSTAW Do WYRLUCLENIA I INNYCH DoKUMENTÓw WYMAGANYCH W
PoSTĘPoWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z oFERTĄ

L oświadczenie wykonawcy potwierdzaiące brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust ]. Ustawy (wz6r druku zał'ącznik nr 2 do
SIWZJ.

W przypadku podmiotÓw występuj4cych wspÓlnie oświadczenie składa kaidy
wykonawca.

/*N



2. oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w
art.24 ust.1pkt 1'3-14,16-20 Ustawy (wzor druku załączniknr 3 do SIWZ).

oświadczenie składa wykonawca, ktÓrego dotycz4 podstawy wykluczenia
wymienione w art. 24 ust.lpkt 1.3-1,4, 1,6-20 Ustawy.

W przypadku podmiotÓw występujqcych wspÓlnie oświadczenie składa kazdy
wykonawca

3. Formularz cenowy - wzÓr druku zał'ącznik nr 4 do SIWZ

4. Petnomocnictwo (o ile doĘczy).

IV. oŚwnDcZENtE SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGo W
TERMINIE 3 DNI oD DNIA ZAMIESZCZENIA INFoRMACJI, o KTÓRYCH
MOWA W ART. 86 UST.s USTAWY

oświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy
kapitatowej,o ktÓrej mowa w ustawie z dnia 1.6lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentÓw (Dz. U. z 201.8, poz. 79B) z innymi wykonawcami biorqcymi udział
w postępowaniu . wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od
dnia zamieszczenia przez zamawiaiącego na stronie internetowei informacii, o
ktÓrych mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy - wzÓr druku załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku składania oferĘ przez wykonawcÓw lvystępuiących wspÓlnie
oświadczenie musi złoiry ć każdy wyko nawca.

V. oPIs KRYTERIÓW I sPosoBU oCENY oFERT
Przy vvyborze oferty Zamawiaj4cy kierowat się będzie następuj4cym kryterium i jego
Wag4:

1. KRYTERIUM I - Cena - waga 6O o/o

ocenianym ofertom, zostan4 przyznane punkty według następuj4cego Wzoru:

cena oferowana minimalna brutto
Cena = x 100 pkt.x6oo/o

cena badanei oferty brutto

2. KRYTERIUM II Czas reakcii na sprawdzenie prawidłowości wskazari
układu pomiarowo-roz|iczeniowego w miejscu iego instalacii - waga 4oo/o

Maksymalny dopuszczalny czas reakcji wynosi 5 dni roboczych, a minimalny L
dzie(troboczy. Czas reakcji wykonawca podaje w druku oferta.

Z tytułu kryterium ,,czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazari układu
pomiarowo.rozliczeniowego W miejscu instalacji,, Wykonawca moie uzyskać
maksymalnie 40 pkt. i

Zamawiaj4cy przyzna Wyko n awco m p u nkty we dług p onizsze go z e stawi e n i a :
o Czas reakcji Wynosz4cy 1dzie roboczy od daty zgłoszenia: 40 pkt
o Czas reakcji Wynosz4cy z dni robocze od daty zgłoszenia: 30 pkt

/rur/



o Czas reakcji Wynoszqcy 3 dni robo cze od daty zgłoszenia: 20 pkt
. Czas reakcji Wynosz4cy 4 dni robo cze od daty zgł.oszenia: 10 pkt
o Czas reakcji Wynoszqcy 5 dni roboczychod daty zgłoszenia: 0 pkt

W przypadku braku wpisania czasu reakcji w druku oferta zamawi aj4cy uzna, ze
Wykonawca deklaruje (zgodnie z Wymaganiami zamawiaj4cegoJ 5 dniowy Czas
reakcji i nie przyzna ofercie punktÓw.

Oferta z zaoferowanym czasem reakcji dłuzszym niz 5 dni roboczych zostanie
odrzucona, jako niezgodna ztreściq SIWZ.

Rażdaz ofertbędzie oceniana wg powyższychkryteri 6w zgodnie zponiższym
wzorem:

P=Pc+Cr

gdzie:
P _ ł4czna liczba punktÓw
Pc . liczba punktÓw w kryterium ,,Cena,,

Cr - liczba punktÓw w kryterium ,,Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskaza
układu pomiarowo.ro zliczeniowego,,

VI. UMOWA

1. Informacia o formalnościach po lyyb orzeoferty
Zamawiajqcy p o informuj e wykon awcę, ktÓ rem u z o sta ni e udzi el o n e zamlwienie
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Osoba :vq|znaczona do przygotowania umowy Boguslawa Gronczyriska tel. 509-
07 4-337

Z. Wz6r umowy
Wz6r umowy

Umowa nr

W dniu

na sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej

r.) w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia publicznego dotycz4cego sprzedaŻy i dystrybucji energii cieplnej w trybie
ptzetargunieograniczonego napodstawie art. 39,art.43 ust. 1 ustawy zdnia}g stycznia1O14
r. Prawo zamlwieri public znych (tj. Dz. |J . z 2O]- B r., poz. 1 9 B 6) pomiędzy:

l. Miastem Stołecznym Warszawa , ul.
Warszawa, NIP

dyrektora
Prezydenta

REGON reprezentowanym przez
podstawie pełnomocnictwa

znakm. st. Warszawv dnia



F

Zwanym dalej Odbiorcąo

, ul'
, wpisanQ do rejestruprzedsiębiorcÓw pod numeręm

przez Sąd Rejonowy
kapitał zakJadowy

KRS prowadzonego

NIP REGON
rcptezentowanQ przezi

zwanądalej Sprzedawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

s1
Przedmiot umowv

1. Sprzedawca zobowi4zuje się względem Odbiorcy do sprzedazy i dystrybucji energii
cieplnej (zwanej dalej rÓwnież ,,ciepłem,,) za pomocQ sieci ciepłowniczej do budynku
Odbiorcy połoŻonego w Warszawie przy ulicy r W

terminie określonym w $ 2 umowy.
2. Zamowiona ilość ciepta w okresie obowiqzywania umowy została określona na

ł4czna moc cieplna ustalona została naGJ oraz zamÓwiona
MW.

Nośnikiem ciepła jest woda gor4ca o zmiennej temperaturze regulowanej wg Tabeli
regulacyjnej wody sieciowej stanowi4cej 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 Tabeli regulacyjnej wody
sieciowej nie stanowi zmiany Umowy.

$2
Termin wykonania umowy

Umowa sprzedaŻy i dystrybucji ciepła zostaje zawarta na czas określony: od 01.01.2019
r. do dnia 31'.l2.2a|9 r. lub wcześniejszego Wczęrpania środkÓw finansowych
określonych w niniejszej umowie' o ktÓrych mowa w s 3 ust. 2 .
W przypadku wcześniejszego Wczerpania środkÓw' umowa ulega automatycznemu
rozwiqzaniu na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego wskazujQcego dzieh
tozwiqzania umowy.

s3
Wynagrodzenie Sprzedawcy

1.. Ustalenie wysokości wynagrodzenia naleznego Sprzedawcy Z tytułu sprzeduŻy i
dystrybucji energii cieplnej dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek opłat
otaz zasad rozIiczen okreŚlonych w aktualnej Taryfie dla grupy taryfowej o symbolu

A
2.

a)

3.

1.

2.

co mleslac.
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6.
7.

2. Wartość rcalizacji umowy nię moŻe przel<roczyc łqcznej kwoty brutto (z naleznym
podatkiem VAT wg ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarÓw i usług (tekst
jednolity Dz. U. z 2077, poz. |221 zę zmianami.)
(słownie:

J.
o zmianie cen i stawek opłat określonych w zatwietdzonych Taryfach Sprzedałvca
powiadomi odbiorcę na piśmie w ciągu jednego okresu roz|iczeniowego od dnia wejŚcia
jej w Życie. Zmiany Taryf będę obowiązywać do dnia wejścia w Życie odpowiednio
nowych Taryf, ktÓre je zastąpią.
Faktury VAT ztytułuprawidłowego wykonania umowy Sprzedawca będzie wystawiał do
7 dnia roboczego miesiąca, następuj4cego po okresie rozliczeniowym. Faktura będzie
oznaczonaZl dniowym terminem płatności od dnia doręczenia faktury odbiorcy.
Faktura zostanię wystawiona na rzęcz Zamawiaj4cego w następujący sposÓb:

Nabywca: Miasto stołeczne Warszaw% Plac Bankowy 3l5;00 - 950 Warszawa, NIP 525-
22-48-481
Płatnik/Adresat:
Faktura będzie doręczana na adres Płatnika/Adresata.
odbiorca oświadcza, Że będzie dokonywał płatności za wykonanę dostawę z
zasto sowaniem mechani zmu podzielonej płatno ści.

8. Sprzedawca nie moŻe dokonać cesji Żadnych praw i roszczen lub przeniesienia
obowiązkow wynikających Z umowy na rzeaz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Odbiorcy.

9. Za datę dokonanl,a zapłaty Strony uznają datę obciązenia rachunku odbiorcy.
10. Tytuł prawny do ciepłaptzechodzi ze Sprzedawcy na odbiorcę w miejscu dostarczenia

ciepła, o ktÓrym mowa w załqczniku nr 1 do umowy. Miejsce dostarczenia ciepła 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 związane z dost arczaniem ciepła w zwiqzku z
rca|izacją umowy. Postanowienia zdan poprzedzajqcych stosuje się odpowiednio do
zwrotu nośnika ciepła przez odbiorcę.

11. okresem roz|iczęniowym jest okres jednego miesiąca. W przypadkuzawarciaumowy' w
ktorej okres obowięzywania umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, doplszcza się
wydłuzenie okresu rozliczeniowego, nie więcej jednak niŻ za 2 miesi4ce.

s4
obowiązki Sprzedawcy

1. W ramach umowy Sprzedawca zobowiryany będzie w szczegÓIności do:
1) przesyłania, dystrybucji i sprzedaŻy ciepła odbiorcy;
2) dotrzymywania parametrÓw jakościowych nośnika ciepła oraz i standardÓw

jakościowych obsługi odbiorcÓw, co najmniej odpowiadaj4cych parametrom
i standardom wskazanym w rozporz4dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegołowych warunkÓw funkcjonowania systemÓw
ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92);

3) umozliwięnia odbiorcy dostępu do układu pomiarowo.rozliczeniowego orazkontroli
prawidłowości wskazari tego układu w terminach uzgodnionych z Sprzedawcą i w
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obecności Sprzedawcy i ęwentualnie dystrybutora sieci
4) zapewnienia standardow jakoŚciowych obsługi odbiorcÓW, W szczegÓlności:

a) przyjmowania zgłoszen i reklamacji odbiorcyo
b) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczen oraz aktualnej taryfy;
c) rozpatrywania wnioskÓw lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczen i

udzielania odpowiedzi nie poźniej niz w terminie |4 dni od dnia złoŻenia
wniosku h zgłoszenia reklamacji.

f. W przypadku pisemnego zgłoszenia przęz Odbiorcę zasttzeŻenia do wskazan uMadu
pomiarowego' Sprzedawca jest zobowiązany do:
1) sprawdzenia, w okresie - dni robo czych od daty zgłoszenia' prawidłowości

wskaza układu pomiarowo.rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;
2) wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne iądanie odbiorcy'

zakwestionowanego układu pomiarowo.rozliczeniowego i sprawdzęnia go

w laboratorium;
3) doręczenia odbiorcy protokołu sprawdzęnia układu pomiarowo-rozliczeniowego w

terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowoŚci jego działania;'
4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia na|einości w terminie 14 dni od daty

doręczenia odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo.rozliczeniowego;

ss
obowiązki odbiorcy

W ramach umowy Odbiorca zobowi4zany będzie w szczegÓlności do:
1) odbioru i uzytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami

i warunkami zawartej umowy;
2) terminowego uiszczanianaleznoŚci za dostarczone ciepło na warunkach określonych

w umowie;
3) dotrzymywania wymagari określonych w warunkach przyłączęnia do sieci

ciepłowniczej, a w szczegÓlności wyregulowania i utrzymania w nalezytym stanie
tęchnicznym eksploatowanych instalacji i pomieszczeniawęzła cieplnego, W sposÓb
niepowodujący zakłocęil w pracy sieci ciepłowniczej, urządzen węzła cieplnego
i układow pomiarowych;

4) nięzwłocznego informowania Sprzedawcy o zauwazonych wadach lub usterkach
w układzie pomiarowo.rozliczeniowych i w innych urządzeniach oraz o innych
okolicznościach maj4cych wpływ na prawidłowoŚć rozliczęn, atakŻe o przerwach lub
za\<łÓceniach w do starczaniu ciepta;

5) zapewnienia osobom upowaznionym ptzez Sprzedawcę dostępu do pomieszczenia,
w ktÓrym zainstalowane s4 urządzenia słlŻące do dostarczaria ciepła otaz wstępu na
teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, przeglqdu i prac związarrych
z konserwacj4 i eksploatacją zainstalowanych urz4dze i instalacji, zgodnie
z obowią zuj4cymi przepisami ;

6) informowania Sprzedawcy o planowanych remontach instalacji będących własnością
Odbiorcy z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem;

11
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l .

2.

3.

4.

$6
Nienale ż'yte wykonywanie umowy przez S p rzed awcę

W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardÓw jakościowych obsługi
odbiorcÓw, Odbiorcy przysługiwać będQ, La jego wniosek, bonifikaty i upusty
w wysokości określonej w taryfie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
odbiorcy przysługiwać będzie prawo do zł'ozenia reklamacji w przypadku niezgodnej z
warunkami umowy, r ealizacji obowi4zkÓw S p rzed awcy.
W ramach umowy odbiorca uprawniony będzie do i4dania sprawdzenia prawidłowości
działania ukł adu p o m i aro wo. ro z 1 i c zę ni o we g o .
Sprzedawca zapłaci karę umown4 w wysokości:
1) 5 o/owartości umowy określonej w $ 3 ust.2 Umowy,wptzypadku odst4pieniaprzez

odbiorcę od umowy z winy Sprzedawcy;
2) 0,050^ wartości umowy określonej w $ 3 ust. 2 Umowy zakuŻdy dzienprzekroczenia

w wykonaniu obowiązku, o ktorym mowa w $ 4 ust. 2 pkt 1) Umowy.
Zanawiającemu przysługuje prawo Żądania odszkodowania przewyŻszającego
zastrzeŻone kary umowne, o ktÓrym mowa w ust. 4, na zasadach ogÓlnych przewidzianych
w kodeksie cywilnym.

s7
Ustalenie ilości pobranego ciepła

Ustalanie ilości pobranego przęZ odbiorcę ciepła dokonywane będzie na podstawie
wskazari zaplombowanego układu pomiarowo.rozliczeniowego zainstalowanego w
obiekcie Odbiorcy.
odczyty wskaza układu pomiarowo.rozliczeniowego powinny być dokonywane
cyklicznie i odnotowywane w faktvtze do zapłaty.
W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo.rozliczeniowego (lub jego braku
spowodowanego demontaiem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła
dostarczanego Odbiorcy, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego

naprawy (wymiany lub montazu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawię ilości
ciepła dostarczonej ptzed uszkodzeniem (demontaŻem) układu pomiarowo.
rozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo
energety czne i r ozp or ządzenia wykonaw cze go .
Dane techniczne układu pomiarowo.rozliczeniowego oraz data rozpoczęcia naliczania
opłat wg jego wskazari zamieszczone zostan4 w protokole dotyczącym roz|iczen za
dostawę ciepła wg wskazan ciepłomierza.

s8
Rozwiązanie umowy

l.. Umowa moŻe zostać rozwiązana przez Odbiorc ę bez wypowi edzenia, jeŻeIi Sprzedawca
nie dotrzymuje warunkÓw umowy' po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do
przywrÓcenia stanu zgodnego Z umową oraz obowiązuj4cymi przepisami w terminie 14
dni od otrzymania wezwania. odbiorca jest uprawniony do rczwi4zania umowy w tym

3.

1.

2.

3.

4.

t2



trybie w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uzasadniaj4cej rozwiqzanię

Umowy w tym trybie.
2. Rozwi4zanie umowy bez wypowiedzenia następuję z zachowanięm formy pisemnej oraz

z podani ęm przy czyny r ozwi4zania.
3. Uprawnienie odbiorcy, o ktÓrym mowa w ust. 1, nie ogranicza odbiorcy do odstąpienia

lub rozwiązania umowy na zasadach określonych w przępisach prawa powszechnie
obowiązującego.

se
Postanowienia koócowe

1.. Wszelkie zmiaty Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewazności z
zastrzeŻeniem sytuacji określonych ust. 3.

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

3. Sprzedawca dopuszczamoŻIiwość dokonania zmiany postanowieri umowy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisÓw prawa dotycz4cych świadczenia

przedmi otu zamÓwienia - ustawy Prawo energety czne i przepisÓw wykonawczych do
wskazanej umowy z zastrzęzeniem, Że zmiana ceny mozliwa j est j edynie w przypadku
zmiany taryĘ zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i doręczonej
Odbiorcy.

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

3) zmiana danych teleadresowych;
4) pozostałych przesłanek określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t.

Prawo zamÓwieri public znych (tj. Dz. U. z 20].B r., poz. 1 986).

s10
Osoby do kontaktu

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

a) Pan/Pani
b) Pan/Pani

tel._ e-mail
tel e-mail

2) po stronie po stronie Sprzedawcy:
a) Pan/Pani
b) ParVPani

tel
tel

e-mail
e-mail

2. osoby wymlenione w ust. l są uprawnione do udzielania niezbędnych informacji oraz
podejmowania działankoniecznych do prawidtowego wykonyw aniaprzedmiotu umowy.

$11
Wykonanie niniejszej Umowy nie wiayŻe się z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osÓb fizycznych w zwrązku zprzetwaruaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych otaz uchylenie dyrektyrł.y 95l46lwE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych), dla ktorych Administratorem Danych jest Dyrektor, a co
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zatymidzie nie wi4ze się z dostępem do zasobÓw systemÓw informatycznych Zespołu SzkÓł
Licealnych i Technicznych nr 1

s12
W sprawach nieure gulowanych umow4 mają zasto sow ania w szczegÓ lno ści :

1) Ustawa z dniaf9 stycznia2004 r. Prawo zamÓwieri publicznych (tj. Dz. U.z20LB r.,
poz.1986);

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.S.zDz.U. z 2018 poz.755
ze zm. ) wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi;

3) Ustawa zdnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.S.zDz.U.22018 poz. 1025 ze
zm).

s13
W przypadku sptzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy kompleksowej, a
postanowieniami ogolnych warunkÓw Sprzedawcy _ jeŻe|i zostały ogłoszone, rozstrzyga treść
postanowieri zapisanych w umowie.

$14
Integraln4 częścią umowy kompleksowej stanowią następuj ące zał4czniki:

1) Zał'qcznik nr 1- zlecenielzapotrzebowanie na dostarczenie ciepła
2) Załącznik nr 2 _ tabeIa regulacyjna wody sieciowej
3) Załącznik nr 3 - taryfa lub wyciągz Taryfy SprzedaWcY,
4) Załącznik nr 4 - ogolne warunki umowy Sprzedawcy w za|<resie nie sprzęcznym Z

istotnymi postanowięniami umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy Sprzedawca stosuje
ogÓlne warunki umowy),

5) Załącznik nr 5. miejsce świadczeniausługi
6) Kserokopia oferty Sprzedawcy,
7) Inne dokumenty niezbędne do realizacji umowy.

sls
spory

Wszelkie spory powstałe na tle rea|izacji umowy Strony zobowiązują się rozwi4zywać
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przęz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
w zakresie naleŻącym do jego kompetencji' a w pozostałym zakresie przez sąd właściwy dla
siedziby Odbiorcy.

$16
Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach _ po jednym d|akaizdej ze
stron.

SPRZBDAWCA

I4

ODBIORCA



Zał'ącznik nr 5 do umowy

Mieisce świadczenia usługi

Dane odbiorcy:

Adres odbiorcy:

Adres obiektu:

Inne warunki techni czne niezbędne do wykonania umov\ry, Zamawiaj4cy wskaze na

z4danie wykonawcy przed podpisaniem umowy.

15
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Telefon
Nazwa i adres wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby/osÓb
uprawnionych do

rezentacii

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

L. IDENTYFIKAC WYKONAWCY oNAWcÓw

z. Nawiązuiąc do ogłoszenia o zamÓwieniu składam ninieiszą ofertę na:

Dostawę energii cieplnei do budynkÓw Zespołu SzkÓł Licealnych i Technicznych nr 1
w okresie 01.01 .20L9 r. - 3 L.LZ.ZOL9 r.

oferuię :

Cena oferty brutto zł

słownie:

. Czas reakcii na sprawdzenie prawidłowości wskaza układu pomiarowo-
rozliczeniowego w mieiscu iego instalacii: .......,..,...... dni (max 5 dni).

3. oświadczam,ze:
I otrzymatem konieczne informacje do przygotowania oferty,zaoferowana cena jest

cena obejmujqcq wszelkie świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu
zamlwienia,

l wszystkie informacje podane W zał.4czonych do oferty dokumentach
i oświadczeniach s4 aktualne, zgodnez prawd4 orazzostały przedstawione zpełn4
świadomościq konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w bt4d przy
przedstawianiu informacj i.
jestem w stanie naz4danie i bezzwł'oki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje
dowodÓW w formie dokumentÓw.
oświadczam, ze akceptuję wzÓr umowy i zrea|izuję zamÓwienie w terminie na
warunkach i zasadach określonych przezZamawiaj4cego w SIWZ.

i

4. Informacie doĘczące wykonawcy wymagane do celÓw sprawozdawczych
Uwaga: Wykonawcy wspÓInie ubiegajqcy się o udzielenie zamÓwienią poniżej
zakreśIajq informacje dotyczqce każdego z wykonąwcÓw wymienionych w punkcie 1'
formularza oferty,

t6
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a. Krai pochodzeniaWykonawcy:

1 .23
! ! ! Polska

! ! l inny niż Polska kraj będqcy członkiem Unii Europejskiej, a

dwuliterowy kod kraju pochodzenia Wykonawcy, to...........

! tr tr inny kraj nie będqcy czł.onkiem Unii Europejskiej, a

dwuliterowy kod kraju pochodzenia Wykonawcy, to..........

Należy podać kod zgodny z normq PN.EN Iso 3166-1:200BP. lnformację o kodzie
kraju pochodzenia, Wykonawca zobowiqzany jest przekazać najpÓźniej w dniu
ząwarcią umowy w sprawie zamÓwienią publicznego,

b. Wykonawca iest:
1 ,23
I ! l mikroprzedsiębiorstwem

l D ! małym lub średnim przedsiębiorstwem

tr n ! zadnezpovvyzszych.

Mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, ktÓre zatrudnia mniej niż 1.0 osÓb
i ktÓrego 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 roczną sumą biląnsowa nie przekracza 10 milionÓw
EUR; średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorshuo, ktÓre nie sq
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstvvąmi i ktÓre zatrudniajq
mniej niż 250 osÓb iktÓrych roczny obrÓt nie przekracza 50 milionÓw EUR lub
roczna suma biląnsową nie przekraczą 43 milionÓw EUR).

c. Wykonawca jest:

1 ,23
I ! n spÓłdzielni4socjalnq,

! n I zaktadem pracy chronionej,

! x ! zakładem aktywizacji zawodowej,

tr I l żadnezpowyzszych.

/Podpis Wykonawcy /

Uwaga: W przypadku podmiotÓw wys,tępujqcych wspÓlnie podpisuje pełnomocnik,

t7/w
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T.ałąanik nr 2 do stwz

na

oŚwnncZENIE WYKoNAWcY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamivmenia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę energii cieplnei do budynkÓw Zespołu SzkÓł Licealnych i Technlcznych
nr 1 w okresie 01.01 .2O!9 r. - 3 !.L2.2O19 r.

oświadcri.tm,że nie podlegam vrykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1
ustawy z dnia 29 sĘcznia 20a4 r Prawo zamÓwieri publicznych [tj. Dz. U. z 20t8 r.,
poa.1986)

dnia

/Podpis Wykonawcy/

Uwaga:
W przypadku skłądania oferty przez wykonawcÓw występujqcych wsp lnie, powyższe
oświądczenie sktądą każdy wykonawca.( np. członek konsorcjll|Tl , wspÓInikw spÓłce cywilnej
) w oryginale.

I t
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Załącznik nr 3 do sIWz

Nazwa lub

oŚwnoczENlE wYKoNAwcY

Przystępuj4c do udziału W postępowaniu o udzielenie zamlwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę energii cieplnej do budynkÓw Zespołu SzkÓł Licealnych i Technicznych
nr 1 w okresie 01.01 .2OI9 r. - 3 L.LZ.ZOI9 r.

oświadczam, że zachodz4w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamlwie publicznych
[tj. Dz. U.220!8 r., poz. 1986)
(należy wpisać majqcq zastosowanie podstawę wykluczenia spośrÓd wymienionych w art, 24
ust.Lpkt L3-14, 16-20 w/w ustawy)
|ednocześnie oświadczam, ze w zwi4zku z w f w okoliczności4 na podstawie art. 24 ust B
w/w ustawy podj4łem następujqce środki naprawcze.

dnia

/Podpis Wykonawcy /

Uwaga:
Wypełnić izłożyć jedynie w przypadku, gdy zaistnieią wskazane okoliczności.

W przypądku składąnią oferty przez wykonawcÓw występujqcych wspÓlnie, powyższe
oświądczenie skłąda każdy wykonawca, (np. cztonek konsorcjum , wspÓlnik w spÓłce cywilnej
)w oryginąle.

t9
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UWAGA

WYKONAWCA WRAZ Z oFERTĄ SKŁADA Z^ŁĄCZNIKI
NR2.4

Załqcznik nr 3 wykonawca sktada o ile ma Zastosowanie

PEŁNoMoCNICTWo
Wykonawca. składa o ile ma' Zastosowanie

f1



Pieczeć wvkonaw

Załącznik 5 do SIWZ

DoĘczy postępowania:
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę energii cieplnei do budynkÓw Zespołu SzkÓł Licealnych i Technicznych
nr 1 w okresie 01.01.2OL9 r. - 3 L.IZ.ZOL9 r.

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tei samei grupy
kapitałowei, (o ktÓrei mowa w ustawie z dnia L6 lutego 2oo7r. o ochronie
konkurencii i konsumentÓw (Dz. U. z zoLB, poz. 798)) z innymi wykonawcami
biorącymi udział w postępowaniu

oświadczam,zez

E przyna|eżę - wskazać wykonawcę

fl nie przynależę

do grupy kapitałowei z wykonawcami, ktÓrzy złoily|i oferĘ w przedmiotowym

postępowaniu.

/Podpis Wykonawcy /

D o KUM E NT SKŁADANY PRzEz WYKo NAWC Ę BEz WEZWANIA ZAMAWIAJĄCE Go

oświadczenie wykonawca składa bez wezwąnia w terminie trzech dni od dnia
ząmieszczenią przez zamąwiajqcego ną stronie internetowej informacji dotyczqcych: Irwow,
jakq zamierza przeznaczyć na sftnansowąnie ząmÓwienia; ftrm oraz ądresÓw wykonawcÓw,
ktÓrzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonanią ząmÓwienia, okresu gwarancji i
warunkÓw płatności zawartych w ofertach.

Uwaga:
W przypadku przJlnależności do tej samej grupy kapitatowej wykonawcct może złożyć WrąZ
z oświadczeniem dokumenty bqdź informacje pot-wierdzajqce, że powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do ząkłÓcenią konkurencji w postepowąniu.

Powyższe oświadcznie musi być ztożone w formie oryginału,

W przypądku składania oferty przez wykonawcÓw występujqcych wspÓlnie, powyższe
oświadczenie składą każdy wykonawcą,

22
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UWAGA

WYKoNAWC ̂ ZAŁĄCZNIKA NR 5 NIE z,AŁĄczADo oFERTY, PoNIEwhŻ
oŚwnDCZENIE DoTYCZY PRZYNALEzNoŚcl Do GRUPY IGPITAŁowEI Z
I N NYM I WYKo NAWCAM I, KTÓ nzy złoŻvLl o FE RTY W PoSTĘ PoWAN IU.

Informacje o wykonawcach, ktÓrzy złoĘIi oferty wykonawca może uzyskać
uczestniczqc w sesji ohuarcia ofert lub z informacji ząmteszczonej na stronie

zamąwiajqcego,

oświądczenie wykonawca składa bez wenłvania w terminie trzech dnt od
dnia zamieszczenia przez zamąwiajqcego ną stronie internetowej powyższej

informacji.

, 1 ,

23
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Załącznik nr 6 do sIWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CPV 09300000.2. energia elektryczna, cieplna, stoneczna i j4drowa

SzczegÓłowe w arunki przedmiotu zamÓwienia
1.. budynek przy ul. Wiśniowa 56 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji

cieplnej)
a) planowane zuŻycie energii cieplnej : 4B9B GI
b) moc cieplna zamawiana: 0,BIB7 MW,

w tym
moc cieplna na potrz eby ogrzewania: 0,7 443 MW,
moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia: 0,07 44 MW
moc maksymalna: 0,1861 MW
moc cieplna na potrzeby c.t. 0,0 MW

natęzenie przeptywu nośnika ciepta dla zimy: !1',L m= /h
natęzenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 3,6 m3 fh

c) węzeł cieplny jest własnościq Zamawlaj4cego,
z|oka|izowany przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie

d) układ pomiarowo.rozliczeniowy mierz4cy całkowite ciepto dostarczane do węzta
cieplnego jest własności4 Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie
węzła cieplnego,

e) regulatora pogodowy jest własnościq Zamawiaj4cego
0 temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania: 70 0C
g) powierzchnia ogrzewana - lokali mieszkalnych : --------- m2,
h) powierzchnia ogrzewana - lokali niemieszkalnych : 9550 m2,
i) powierzchnia całkowita budynku . 12375 m2,
j) liczba stałych uzytkownikÓw 1100
k) kubatura budynku 54070 m3

Termin realizacji: od dnia OL.0L.2019 r. do dnia 3L.I2.2019 r.

i l Y R F ] K T O R
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