ZAMAWIA|ĄCY:
Miasto stołeczne warszawa - zespół szkół Licealnych i Technicznych nr
ul, Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa,
Regon 000180456, NIP 525-2 2-48-487,
te|/faxzz 646-44-99 ,
wwwtml.edu.nl
e-mail:szkola@tml.edu.pl
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SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNK ÓW ZŁVÓWIENIA
(dalej mvana SIWĄ
Zamawiający udzieli zamówienia wtrybie przetargu nieograniczonego w oparciu
o PrzePisy ustawy z dnia?9 stycznia?}}4 r. Prawo zamówień publicznych
ftekst jednolity Dz.|J.z 2079 r,poz,1843) zwanadalej Uśtawą.
z zastosowaniem art.24 aa ust. 1

przedmiot zamówienia:

Dostawa, przesył i dystrybucia energii cieplnei dla Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie miesz czącego się przy
ul. Wiśniowej56 w okresie od 01.01 .2,o?,o r. do 31'1z.2o2o r.

Termin wykonania zamówienia: od dnia o1.o!.2o2o

lub do wcześnieis zego W czerpania środków.

r. do dnia 3'.J2.2o2o

OkreśIenie przedmiotu zamówienia
Kod i.Nazwa
- 09300000,2 CPV
energia elektryczna, cieplna, słoneczna i iądrowa

-

Formularz cenowy ofertowy - załączniknr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówieni a - załącznik nr 7 do SIWZ

SIWZ składa się z ,ł.h..stron i 7 zńączników.
Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralnączęść.
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INFORMACIE OGÓLNE

1.

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego.

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

2, Wykonawcy

zamówienia publiczne go orazponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

W każdym przypadku gdy wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo

okreŚlające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy

należy złożyćw oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

3.

OŚwiadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane przezstrony

za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający uzna je za złożone
w terminie jeżeli wpłyną przed upĘwem vĘ/ma8anego terminu. Każda ze stron
na Żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości
elektronicznej.
Osoby Wznaczone do kontaktu z wykonawcą:

w sprawach merytorycznych: Bogusława Gronczyńska, tel. 509-074-337.
w sprawach proceduralnych: Bogusława Gronczyńska, tel. 509-07 4-337.
email: Boguslawa.Gronczynska@tml.edu.pl

4.

Oferta

Ofertę, której treśćmusi odpowiadać treści SIWZ, na|eży sporządzić w języku polskim
zzachowaniem formy pisemnej. Do dokumentów składanych w języku obcym musi być
dołączone tłumaczenie. Wzór formularza ,,OFERTA" - stanowi załącznik nr 1
do SIWZ. Wykonawca składa ofertę wraz z wmaganymi oświadczeniami
i dokumentami. Wykonawca może złożyćjednąofertę. Wykonawca może przed upływem
terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawcamoże opracować własny
wzór formu|arza pod warunkiem, że jego treśćbędzie odpowiadała wymaganiom
okreŚlonym przez zamawiającego. Formu|arz oferty, wszystkie składane dokumenty,
naniesione zmiany muszą byĆ podpisane na zasadach określonych w SIWZ. Podpis składa
osoba upowaŻniona do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy
określoną w dokumentach, rejestrach właściwychdla formy organizacyjnej.

Forma dokumentów
Ofertę i oŚwiadczenią o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 |iPca 2076 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądaćzamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. |J, z 2076 r,,
Poz,7726 ze zm.), dotyczące wykonawcy, innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacii wykonawca polega na zasadach określonych w Ustawie oraz dotyczące
podwykonawców należy złożyćw oryginale. Inne dokumenty, o których mowa
w rozporządzeniu należy przedłożyćw oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem. PoŚwiadczenia tych dokumentów dokonuje odpowiednio podmio!
którego dokumenĘ te dotyczą (wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegajqcy

się o udzielenie zamówienia, po dvrykonawca, podmiot udostępniaj qcy zasób).
6.

Taiemnica przedsiębiorstwa
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawyz dnia 16 kwietnia 1993r,ozwalczaniu nieuczciwejkonkurencji (t.j.

@
2

Dz.U. z 2019 r, poz.1010) wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert
opatrzyĆ je klauzulą - nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art 71 ust.
4 ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji iwykazać, że zastrzeżone informacje mają
charakter techniczny lub technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość
gospodarczą nie zostaĘ ujawnione do wiadomości publicznej oraz podjęto niezbędne
działania celem zachowania ich poufności.
7,

Opis sposobu obliczenia ceny oferĘ
Formularz cenowy na(eĘ sporządzić według poniższych zasad. Wykonawca obliczy
cenę oferLy zgodnie z opisem zawartym we wzorze druku ,,formularz cenowy". Kwoty
brutto muszą obejmowaćwszystkie koszty związanezrea|izacjąprzedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości
we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. Wszystkie wartości
powinny byĆ liczone z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku. Wzór formularza
cenowego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,

8.

Informacia o obowiązku podatkowym
|eże|i złożonoofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usfug, który miałby obowiązek roz|iczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadziĆ do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczeniebędzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartośćbez kwoty podatku.
Brak złożeniaww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego.

9,

Zamawiaiący nie przewiduie składania ofert wariantowych i ofert częściowych

10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umovvy.
11. Podwykonawstwo

Zamawiający

zamówienia.

nie zastrze9a obowiązku osobistego wykonania kluczowych

12. Składanie ofeĘ

terminy

Ofertę należy złożyćw Zespole Szkół Licealnych

ul.

Wiśniowa 56 w Warszawie, pok, 105 w terminie:

do dnia

9.e,.AL....2a!g r.

do godz iny

i

Technicznych

.hk..,;..E9-.,

części

nr

1

:

llń/

K

ofertę na|eży złożyćwzamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1,
ul. Wiśniowa 56, pokói nr 105
O2-S20 Warszawa

OFERTA NA:

Dostawa, przesył i dystrybucia energii cieplnei dla zespołu szkół
Licealnych i Technicznych nr 1 w warszawie mieszczące$o się przy
ul. Wiśniowei 56 w okresie od 01.01.2o2o r. do 31.12.202o r.
,,Nie otwierać przed terminem ofuvarcia ofert".

K
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go dz ta.i.!..0*pokoju Ag+
wykonawca pozostaje związany złożonąofertą
^-"
przezokres 30 dni.
Bieg terminuzvńązania ofertą rozpoczynasię wraz z upĘwem terminu składania ofert.

13. Pouczenie o Środkach ochrony prawnei. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi,
jeŻeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia orazponiósł lub może poni"ść
szkodę

w wYniku naruszenia przez

zamawiającego przepisów ustawy, przyiługulą środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale vI ustawy.

14.

Klauzula informacyina

przepisówprawa

o

przetwarzaniu danych osobowych na podstawie

W

związl<tl z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i RadY (UE) 2016/679 z dnia?7 kwietnia 2016 r,w sprawie ochrony osób kzycznych w
związl<tlzPrzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepł/wu iakich
danYch oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE fogólne rozpotządzenió o-ochionie danych
,,RODO"J, informujemy o zasadach przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych oraŻ o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

14.L, Administratorem

Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1 jest: Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i
Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, O2-S2O Warszawa.
t4.2. JeŚli ma Pani/Pan pytania doĘczące sposobu i zakresu przetwarzania pani/pana
danYch osobowych w zakresie działania Placówki, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w Placówce za pomocą adresu e-mail:
srudowski.io d (Odbfomokotow.pl.
1,4.3. Administrator danych osobowych - Dyrektor - przetwarza pani/pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r, Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz.|],z 2019 r.poz,1843).

14.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Placówce, tj. udzielenie zamówienia
14.S.

publicznego.
związk<u

W

z

przefr^rarzaniem danych

w

celu/celach,

o

których mowa

l@

aJ organY władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania

publiczne
w zakresie
i w celach, które wynikajązprzepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Placówką Przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Dyrektor.
14.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywan e przez okres prowadzenia
PostęPowania, od wszczęcia do zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia Publicznego, tj, okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych
W Plft 74,4, a Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy
powszechnie
obowiązującego
prawą
w szczególnoŚci ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
14.7. W zvńąz],<ll z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii Ęch

lub

b)

działające na zlecenie organów władzy publicznej,

danych;

Prawo do Żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

cJ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do
zapomnianym), w przypadku, gdy:

,

bycia

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane

lub w inny sposób przetwarzane,

. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
, dane osobowe muszą być usunięte w celu

d)

wywiązania

się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
Prawo do Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku,

gdy:

'
'

,

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowośćdanych osobowych,

Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osobą której dane
doĘczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów,
ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub

do cho d

zenia r oszczeń,

osobą której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danYch, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy

Po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

eJ prawo sprzeciwu wobec ptzebqarzania danych - w przypadku, gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:

,

zaistnieją przyczyny związane

z

panifpana szczegó|ną

sytuacją,
w PrzYPadku Przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
ptzez Administratora,

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
|ub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny

W

charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, litórej dane dotyczą, wma}ające ochrony danych

osobowych,

0

jest dzieckiem;

w

szczególności gdy osobą której

dane

dotyczą

ze względu na faĘ iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych
stanowi PrzePis PraWą nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeńoszenia
danych.
14,B, W PrzYPadku Powzięcia informacji o niezgodni^ , prawem przetwarzaniu
w placówce pani/pana danych osobowych, przysługuje pani/panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwegow sprawach ochrony danych
osobowych.
14,9. Podanie Ptzez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
14.10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzoWany
i nie będą profilowane.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,lłórzy nie podlegaią
wykluczeniu
z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 Ustawy
III.

WYKAZ oŚWIADczEŃ I DoKuMENTów poTwIERDzAJĄcycH BRAK poDsTAw Do
WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTóW wyMAGAN*cH W posTĘpowANlu
SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ

1,

OŚwiadczenie wykonawcy potwierdzaiące

brak podstaw do

z PostęPowania na Podstawie art.24 ust. 1 Ustawy (wzór druku

W

wykluczenia
zńącznikn. Ż do 5IWZ).

PrzYPadku Podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy

wykonawca.

2,

OŚwiadczenie wYkonawcy doĘczące podstaw wykluczenia wymienionych
w art.24

ust. 1pkt 13-74,16-20 Ustawy (wzór druku załączniknr 3 do sIWŹ]

W

PrzYPadku Podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy

wykonawca.

3,
4,
5.

Informacja o częŚciach zamówienią których wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom (wzór druku załączniknr 4 do slwzj.
Formularz ofertowy (cenowy) (wzór druku załączniknr 6 do SIWZ).
Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

ry. OŚWIADCZENIE o PRZYNALEżNoścILuB BRAKu pRzyNAlEźruośctDo TEI
sAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWE,
OŚwiadczenie o PrzynaleŻnoŚci lub braku przynależnoścido tej samej grupy
kapitałowej
(o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 i,o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.
U, z 20!9 r, Poz,369_ze zm.) z innymi wykonawcami biorącymi udział
wpostępowaniu wYkonawca składa, bez wezwanią w terminie trzech ani od dnia zamies zczenia ptzez
zamawiaiącego na stronie internetowej informacii, o których mowa w art.
86 ust. 5
Ustawy (wzór druku załączniknr 5 do SIWZ).

w przypadku

składania

oferĘ przez

oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

V.

OPIS KRYTERIÓW

I SPOSOBU OCENY

OFERT

wykonawców występuiących wspólnie

pl

PrzY wYborze ofertY Zamawiający kierował się będzie następującym
kryterium i jego wagą:

1.

KRYTERIUM

I - Cena

- waga 6O

o/o

ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego
wzoru:

Cena

2,

cena oferowana minimalna brutto

=

cena badanei oferĘ brutto

-__--

x 100 pkt. x6oo/o

KRYTERIUM II - Czas reakcii na sprawdzenie prawidłowościwskazań
układu
pomiarowo-rozliczeniowego w mieiscu
instalicii waga1oo/o
iego
MaksYmalnY doPuszczalny czas reakcji wynosi 6 dni robo czych,
a minimalny 1 dzień
roboczy. Czas reakcji wykonawca podaje w druku oferta.

z

§rtułu kryterium ,,czas reakcji na sprawdzenie prawidłowościwskazań układu
Pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu instalacji'; Wykonawc a może uzyskać

maksymalnie 10 pkt.

zamawiający przyznawykonawcom punkry według poniższego
zestawienia:
o czas reakcji wynoszący t dzieńroboczy od daty zgłosźenia:
10 pkt
o czas reakcji wynoszący 2 dni robocze od daty zgłoizenia: 8 pla
o czas reakcji wynoszący 3 dni robocze od daty zgłoszenia: o pkt
o czas reakcji wynoszący 4 dni robocze od daty zgłoszenia:
o Czas reakcji vĘInoszący 5 dni roboczych od daty zgloszenia:4 pkt
pkt
o czas reakcji wynoszący 6 dni roboczych od daty zgloszenia: 02 pkt

W

PrzYPadku braku wPisania czasu reakcji w druku oferta zamawiający uzna,
zwmaganiami zamawiającegoJ 6 dniowy czas reakcji
inie przyzna ofercie punktów.

Że WYkonawca deklaruje (zgodni e

3,

Oferta zzaoferowanYm czasem reakcji dłuższym niż 6 dni roboczych
zostanie odrzuconą
jako niezgodna z treściąSIWZ.

KRYTERIUM III

-

BezPłatne włączenia i wyłączenia ciepła w roku na wniosek

Zamawiaiącego - w aga

3 Oo/o

Minimalna iloŚĆ bezPłatnych włączeń iwyłączeńw roku wynosi 1, a
maksymalna 4. Ilość
ezpłatnych włączeń i wyłączeń wykonawca p o daj e w druku o ferta.

b

Z Ęitułu krYterium ,,BezPłatne włączenia i vvyłączenia ciepła w roku na
wniosek
zamawiającego"
wykonawca może uzyskać maksyńalnie 30 pkt.

zamawiający przwnawykonawcom punkty według poniższego
zestawienia:
o Ą bezpłatne włączenia i wyłączenia w roku: 30 pkt
o J bezpłatne włączenia i wyłączenia w roku: pkt
o l bezpłatne włączenia i v4rłączenia w roku: 20
10 pkt
o I bezpłatne włączenie iwyłączenie w roku: 0 pkt

W przypadku braku wpisania bezpłatne włączenia i vqlłączenia w druku
zamawiającY
uzna, Że WYkonawca deklaruje (zgodnie

oferta

z wymaganiami zamawiającego)

1bezpłatne włączenie i wyłączenie i nie prryrniofercie punktów.

W

z zaoferowaną iloŚcią bezpłatnych włączeń i v,lyłączeń w roku większą
niż 4 zostanie zakwalifikowana jako maksymalna i otrzyma 30 pkt.
oferta z zaoferowaną ilościąbezpłatnych włączeń i wyłączeń w roku wynoszącą
0 - zostanie odrzuconą jako niezgodna z treściąSIWZ.
Oferta

każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie

wzorem:

z

poniższym

P=Pc+Cr+Bww
gdzie:

P - łącznaliczba punlrtów
Pc - liczba punktóww kryterium,,Cena''
Cr - Iiczba Punktów w kryterium ,,Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości
wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego''
Bww - liczb_a Punktów w kryterium ,,Bezpłatne włączenia i wyłączenia ciepła w
roku
na wniosek Zamawiającego''

VI. UMoWA

1.

2.

Informacia o formalnościach po wyborze oferĘ

ZamawiającY Poinformuje wykonawcę, któremu zóstanie udzielone zamówienie
o miejscu
i terminie zawar cia umowy.
osoba ly{fznaczona do przygotowania umowy Bogusława Gronczyńska tel.
509-0 74-337

Wzórumowy

,p.-/

Wzór umowy
Umowa nr

W

na sprzedaż i dystrybucię energii ciepInej

r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
dotYczącego
sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej w trybie przetargu nieograniczonego
Publicznego
dniu

na Podstawie art. 39 ustawy

z

dnia 29 stycznia 2OO4

(tj. Dz. U.z2OL9

r., poz.1843) pomiędzy:

1. Miastem

Stołecznym

prawo zamówień publicznych

Warszawa

dnia

ul.

Warszawa, NlP
reprezentowanym przez dyrektora
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy

REGoN

z

r.

znak

zwanym dalej

Odbiorcą
A
2.

wpisaną

do

ul.

rejestru
prowadzonego

przedsiębiorców pod

przez

ka

NlP

numerem

Sąd

pitał

KRS

Rejonowy
zakładowy

REGoN

reprezentowaną przez:
a)

zwaną dalej Sprzedawcą
została zawarta umowa o następującej treści:

§r
Przedmiot umowy
SPrzedawca zobowiązuje się wobec Odbiorcy do dostawy energii cieplnej (zwanej dalej ciepłem),
sPrzedaŻY, dYstrybucji
przesyłania ciepła
pomocą sieci ciepłowniczej
do miejsc i w ilościach określonych w załączniku nr 1 do Umowy .

tj,
2.

i

za

Ustalania iloŚci pobranego przez Odbiorcę ciepła dokonuje Sprzedawca na podstawie wskazań
pomiarowo rozliczeniowego zainstalowanego
w miejscu okreŚlonYm zgodnie z ust. 1 Umowy. Odczyty wskazań układu pomiaroworozliczeniowego Powinny być dokonywane cyklicznie
odnotowywane
fakturze
do zapłaty.

zaPlombowanego

układu

i

3.

w

Warunki techniczne dostarczania ciepła określone są w załączniku nr ]. do Umowy. Zmiana
warunków technicznYch dostarczania ciepła odbywa się w trybie zmiany załącznika nr 1 oraz jego
akceptacji przez Sprzedawcę.
NoŚnikiem ciePła jest woda gorąca o zmiennej temperaturze regulowanej wg Tabeli regulacyjnej
wodY sieciowej stanowiącej 1ałącznik nr 2 do niniejszej Umowy. obniżenie 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.

lW

§2

Termin wykonania umowy

i dystrybucji ciepła zostaje zawarta na czas okreśtony:
od 01.01.2020 r. do dnia 37.72.2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych
określonych w niniejszej umowie, o których mowa w§ 3 ust. 2.
W PrzYPadku wczeŚniejszego Wyczerpania środków, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu
Umowa sPrzedaŻY

na Podstawie Pisemnego oświadczenia Odbiorry wskazującego dzień rozwiązania umowy.
§3

Wynagrodzenie Sprzedawcy

Ustalenie wYsokoŚci wynagrodzenia należnego Sprzedawcy

z tytułu sprzedaży

i dYstrybucji energii cieplnej dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek opłat oraz
zasad rozliczeń okreŚlonych w aktualnej Taryfie dla grupy taryfowej o symbolu
co
miesiąc.
^3lBuc3
WartoŚĆ realizacji umowy nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto (z należnym podatkiem
VAT

2.

w8

ustawy z dnia II marca 2oo4 r. o podatku
(tekst jednolity Dz. U. z 2O!8, poz. 2t74 ze zm.)

od

towarów

i

usług

(słownie:

O zmianie cen i stawek opłat określonych w zatwierdzonych Taryfach Sprzedawca powiadomi
Odbiorcę na PiŚmie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejściajej w życie. Zmiany
Taryf będą obowiązYwaĆ do dnia wejściaw życie odpowiednio nowych Taryf, które je zastąpią.
FakturY VAT z tYtułu prawidłowego wykonania umowy Sprzedawca będzie wystawiał

3.

do 7 dnia roboczego miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym. Faktura
oznaczona 21 dniowym terminem płatnościod dnia doręczenia faktury odbiorcy.
Faktura zostanie wystawiona na rzeczzamawiającego w następujący sposób:

5.

NabYwca: Miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy

6.

7.

NlP 525-22-48_481.

3l5; 0o

95o

będzie

Warszawa,

Odbiorcą i ptatnikiem faktury będzie
. Faktury będą przesyłane
na podany poniżej adres.
Adres do korespondencji:
zespół szkół Licealnvch i Technicznvch nr 1
ul. Wiśniowa 56,02-520 Warszawa
Faktura zostanie Przekazana przez Wykonawcę do siedziby Odbiorcy na adres wskazany powyżej,
lub
(

pośrednictwem platformy Elektronicznego Fakturowania
ktu ra.gov. pllplatforma-PE F).
W przypadku przekazania faktury

za

https://efa

za PoŚrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, Wykonawca zobowiązany jest

8,
9.

do prawidłowego wypełnienia pola oznaczonego,,numer umowy''.

Odbiorca oŚwiadcza,

że będzie dokonywat

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

płatnościza wykonaną

dostawę

SPrzedawca nie moŻe dokonaĆ cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków
wYnikającYch z umowy na rzeczosoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody odbiorcy.
to. za datę dokonania zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku odbiorcy.
11. TYtuł PraWnY do ciePła Przechodzi ze Sprzedawcy na Odbiorcę w miejscu dostarczenia ciepła,
o którym mowa w załączniku nr ]. do umowy. Miejsce dostarczenia ciepła stanowijednocześnie
miejsce wYdania ciepła w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do tego miejsca Sprzedawca
Po stronie Źródła ciePła, a Odbiorca po stronie instalacjiodbiorczej, ponosiwe własnym zakresie

W
10

wszelkie ryzyka związane z dostarczaniem ciepła w związku
z realizaĄą umowy. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio
12.

do zwrotu nośnikaciepła przez Odbiorcę.
Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca.

§ł

1.

Obowiązki Sprzedawcy
W ramach umowy Sprzedawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła Odbiorcy;
2| dotrzymywania parametrów jakościowychnośnika ciepła oraz i standardów jakościowych
obsługi odbiorców, co najmniej odpowiadających parametrom istandardom wskazanym w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2OO7 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz.92|;
3) umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz kontroli

4|

PrawidłowoŚci wskazań tego układu w terminach uzgodnionych
i w obecności Sprzedawry i ewentualnie dystrybutora sieci

z

Sprzedawcą

zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców, w szczególności:
a) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Odbiorcy,

b)

c)

nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnej taryfy;

rozpatrywania wniosków

lub

reklamacji Odbiorcy

w

sprawie

rozliczeń.

i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku ]ub

2. W

zgłoszenia reklamacji.

przypadku pisemnego zgłoszenia przez Odbiorcę zastrzeżenia

do wskazań układu
pomiarowego, Sprzedawca jest zobowiązany do:
1) sprawdzenia, w
dni roboczych od daty zgłoszenia, prawidłowościwskazań
układ u pom ia rowo-rozliczeniowego w miejscu jego za insta lowa nia;

okresie

2|

Wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Odbiorcy, zakwestionowanego
u kład u pom ia rowo-rozliczeniowego i sprawdzenia go w la boratorium;

3) doręczenia Odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego
4|

3.

w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowościjegodziałania;

dokonania ewentualnej korekty obliczenia należnościw terminie 14 dni od daty doręczenia
u kład u pom ia rowo-rozl iczen iowego;
Sprzedawca zagwarantuje
bezpłatne włączenie i wyłączenie ciepła w roku
Od biorcy protokołu sprawdzen ia

na wniosek Odbiorcy. Zgłoszenie następuję drogą
na numer telefonu

e-mailową_lub

telefonicznie

§s
Obowiązki Odbiorcy
W ramach umowy Odbiorca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) odbioru i użytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
zawartej umowy;
2)terminowego uiszczania należnościza dostarczone ciepło na warunkach określonych
w umowie;
3)dotrzymywania wymagań określonych w warunka ch przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
a W szczególnoŚci wyregulowania i utrzymania w należytym stanie technicznym

W

i

eksploatowanych instalacji pomieszczenia węzła cieplnego, w sposób niepowodujący
zakłóceń W pracy sieci ciepłowniczej, urządzeń węzła cieplnego i układów pomiarowych;
4)niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie
Pomiarowo-rozliczeniowych i w innych urządzeniach oraz o innych okolicznościach mających
wPłYw na PrawidłowoŚĆ rozliczeń, a także o przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła;
5)zaPewnienia osobom upoważnionym przez Sprzedawcę dostępu do pomieszczenia, w którym

są

urządzenia służącedo dostarczania ciepła ofaz wstępu na teren
nieruchomoŚc] w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac związanych z konserwacją
ieksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
zainstalowane

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

§6
1.

2.

iena leżyte wykonywanie

mowy przez Sprzedawcę
W Przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowychobsługi odbiorców,
Odbiorcy przysługiwaĆ będą, na jego wniosek, bonifikaty i upusty w wysokości określonej
w taryfie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
N

u

Odbiorcy PrzysługiwaĆ będzie prawo do złożenia reklamacji

z warunkami umowy, realizacji obowiązków Sprzedawcy.

w

przypadku niezgodnej

3.

W ramach umowy Odbiorca uprawniony będzie do żądania sprawdzenia prawidłowościdziałania
układ u pomia rowo-rozliczeniowego.

4.

Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości:

1) 5%wartościumowyokreślonejw§ 3 ust.2 Umowy, w przypadkuodstąpieniaprzezOdbiorcę
od umowy z winy Sprzedawcy;

5.

2| 0,05% wartoŚci umowy określonej w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień przekroczenia
w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt 1) Umowy.
Zamawiającemu Przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne, o którym mowa w ust.4, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie
rywilnym.
§z
Ustalenie ilości pobranego ciepla

1.

2.
3.

Ustalanie iloŚci pobranego przez Odbiorcę ciepła dokonywane będzie na podstawie wskazań
zaplombowanego
układu
pom ia rowo-rozlicze niowego
zainstalowanego
w obiekcie Odbiorcy.
OdczYty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powinny być dokonywane cyklicznie
i odnotowywane w fakturze do zapłaty.

W PrzYPadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku spowodowanego
demontaŻem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła dostarczanego odbiorcy,
od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany lub montażu
Po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilościciepła dostarczonej przed uszkodzeniem
(demontaŻem) układu pomiarowo-rozliczeniowego, Wg metody opracowanej w oparciu
o przepisy ustawy Prawo energetyczn e i rozporządzenia wykonawczego.

4.

Dane techniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego

jego wskazań

zamieszczone zostaną

za dostawę ciepła wg wskazań ciepłomierza.

oraz data rozpoczęcia naliczania opłat wg
rozliczeń

w protokole dotyczącym

§8

1.

umowa może zostać rozwiązan. ,ri.T:HiJ;."-"[".Tuo"*iedzenia, jeżeli 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 wezwania. Odbiorca

jest

uprawniony

do

rozwiązania

umowy

w tym trybie w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uzasadniającej rozwiązanie

2.
3.

Umowy w tym trybie.

Rozwiązanie umowy

bez wypowiedzenia następuję

z

zachowaniem formy pisemnej

oraz z podaniem przyczyny rozwiązania.

lub

o

którym mowa w ust. 1, nie ogranicza Odbiorcy do odstąpienia
rozwiązania umowy na zasadach określonychw przepisach prawa powszechnie

Uprawnienie Odbiorcy,

obowiązującego.
§9

1.
2.
3.

postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej
z zastrzeżeniem sytuacji określonych ust.3.

pod ryBorem

nieważności

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy.
Sprzedawca dopuszcza możliwośćdokonania zmiany postanowień umowy w przypadku:
1)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia przedmiotu

- ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do wskazanej umowy z
zastrzeŻeniem, Że zmiana ceny możliwa jest jedynie w przypadku zmiany taryfy zatwierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i doręczonej Odbiorcy.
zamówienia

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

3)

zmiana danych teleadresowych;
4)pozostałych przesłanek określonych w art. L44 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z2OI9 r., poz.1"843).

t.

§10
Osoby do kontaktu
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są:
1) po stronie Odbiorcy:

2|

2.

a) Pan/Pani
b) Pan/Pani

tel._
e-mail
tel_e-mail

po stronie po stronie Sprzedawcy:

a)
b)

Pan/Pani
Pan/Pani

Osoby wymienione

w

tel_e-mail

ust.

1 są uprawnione do

e-mail

udzielania niezbędnych informacji oraz

podejmowania działań koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

W
13

§11

WYkonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04.2016 r.
sPrawie ochronY osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sPrawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywv 95/a6/wE (ogólne

W

rozPorządzenie o ochronie danych), dla których Administratorem Danych jest Dyrektor, a co za tym
idzie nie wiąŻe się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Placówkioświatowej.
§12

w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania w szczególności:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (t1. oz. |J.

2|
3)

poz.1843|;

z

2oI9

r.,

Ustawa z dnia 10 kwietnia t997 r. Prawo energetyczne (t.j. z Dz. U. z 20L9 poz.755 ze zm.)
wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi;
Ustawa z dnia 23 kwietnia L964 r. Kodeks cywilny (t.j. z oz. U. z2oL9 poz. 1145).
§13

W

PrzYPadku sprzecznoŚci pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy kompleksowej,
a Postanowieniami OgólnYch warunków Sprzedawcy - jeżeli zostały ogłoszone, rozstrzyga treść
postanowień zapisanych w umowie.

§14
l

ntegra lną częściąumowy kompleksowej sta nowią następujące załączniki:

1) zalącznik nr 1- zlecenie/zapotrzebowanie na dostarczenie ciepła
2) Załącznlk nr 2 - tabela regulacyjna wody sieciowej
3) 7ałącznik nr 3 - taryfa lub wyciąg zTaryfy Sprzedawcy,
4| Zalącznik nr 4 - ogólne warunki umowy Sprzedawcy w zakresie nie
z istotnYmi postanowieniami umowy iS|WZ (w

5)
6)
7|

warunkiumowy),
Zalącznlk nr 5- miejsce świadczenia ustugi
Kserokopia oferty Sprzedawcy,
lnne dokumenĘ niezbędne do realizacji umowy.

sprzecznym
sytuacji, gdy Sprzedawca stosuje ogólne

§15
Spory
Wszelkie sPory powstałe na tle realizacji umowy Strony zobowiązują 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 właściwydla siedziby odbiorcy.

Umowę sPorządzono
ze stron.

oDB!oRcA

w

§16
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

SPRZEDAWCA

'^lW

oFERTA
1.

IDENTYFI

WYKONAWCY

Załączniknr 1do SIWZ

WCÓW

Imię i nazwisko
osoby/osób
uprawnionych do

reprezentacii

W PrzYPadku wYkonawców ubiegaiący_ch się wspólnie o udzielenie zamówienia
należy
wskazać ustanowionego pełnomocnika (lidera)

o

zamówieniu składam nini

Dostawa, przesył i dystrybucia energii
Licealnych i Technicznych nr 1 w warszawie mieszcząi"go się przy
ul. Wiśniowej56 w okresie od 01.01 .2o2o r. do 3L.12.źoźo,.

Cena oferty brutto zł

reakcii na sPrawdzenie prawidłowościwskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
w
mieiscu iego instalacji; .........,....... dni (max 5 dni).
a i wyłączenia ciepła w roku na wniosek
Zamawiaiącego: ..,... fmin 1 raz
Cz,as

3.

Oświadczam,że:

l

otrzYmałem konieczn_e informacje do przygotowania oferty, zaoferowana
cena jest ceną
obejmującą cenY usług i innych świadczeń niezbędnych do reali zacji prŹedmiofu
zamówienia,
wszYstkie informacje Podane w zńączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach
są
aktualne, zgodne z prawdą oraz zostaĘ p.""dst"-ion" z pełną świadomością
konsekwencji wProwadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
jestem w stanie na Żądanie i bez zwłoki przedstawić
zaśvńadczenia i inne rodzaje
dowodów w formie dokumentów.

"

lć,*/

r

akceptuję wzór umowy i zrea|izuję zamówienie w terminie na warunkach
określonych przez Zamawiającego w S IWZ.

i

zasadach

wYPełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 74 RoDo
(RozPorządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2076/679 z dnia 27 kwietnia
2076 r- w sPrawie ochrony osób fizycznych w związ\<tt z przetwarzaniem danych
osobowYch i w sPrawie swobodnego przepĘwu takich danych o}az uchylenia dyrekt[.,rryl
95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.|Jrz, UE L i19 z ai.os.zótć,
str. 1J wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
PozYskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego * nini.lr"y-

postępowaniu*

*
w PrzYPadku gdY wYkonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
doĘczqcych lub
ząchodzi wyłqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosowiie do art 13 ust 4lubńrt
li ust 5 R1DT
treŚci oŚwiadczeniawykonawca nie skłądą (usunięcie treści oświądczenianp. przez jego wykreślenie

4.

Informacie doĘczą_ce wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych

lwaga: wYkonawcY wsPÓlnie ubiegĘqcy się o udzielenie ząmówienią
każdego z wykonawców wymienionychw punkcie 7
formularza oferty.

a.

poritri zakreślajq informacje

dou)czqce

Kraj pochodzenia wykonawcy:

723

tr!tr

Polska

trtrtr

inny niż polska kraj będący członkiem unii Europejskiej, a dwuliterowy kod kraju
pochodzenia wykonawry, to...........

tr!!

inny kraj nie będący członkiem unii Europejskiej, a dwuliterowy kod kraju

pochodzenia wykonawcy, to,.,.,,....

NaleŻY PodaĆ kod zgodny z norTnq PN-EN IS0 3166-1:200BP, Informację o kodzie kraju pochodzenia,
wYkonawca zobowiqzany jest przekazać najpóźniej w dniu ząńąrcia umow w sprawie

zamówienia

publicznego.

b. Wykonawca
1,23

!trtr
!trtr
nDf1

iest:

mikroprzedsiębiorstwem

małym lub średnim przedsiębiorstwem

żadnezpowyższych,

MikroPrzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które zątrudnia mniej niż 70 osób iktórego roczny obrót

lub roczna sumą biląnsowa nie przekraczą 2 milionów

EItĘ

Małe Przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnią mniej niż 50 osób iktórego roczny obrót

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 70 milionów EI]R; średnieprzedsiębiorstwo:
irzedsiębiorstwo,
które nie sq mikroprzedsiębiorstwami ąni małymi przedsiębiorsałamii kńre zitrudniajq
i

ńniej niŹ zso osal
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów tUń tub rocznQ sumą bilansońą nie
[rzekracza 43

milionów EUR),

c.

Wykonawca jest:

723

nnD
Dtrtr
trtrtr
lD

..,...................,...,

spółdzielnią socjalną,
zakładem pracy chronionej,
zakładem aktywizacji zawodowej,

D żadnezpowyższych,
dn.

/Podpis w5lkonawcy/

Uwaga: W przypadku podmiotów wysąpujqcych wspólnie podpisuje pełnomocnik.

"fr/

UWAGA
WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ SKŁADA ZAŁĄCZNIKI

oDNR?DDNR6

.

Załqcznik 3 i 4 wykonawca składa o ile ma zastosowanie

o Pełnomocnictwo wykonawca składa o ile ma
zastosowanie

17

r&

Załączniknr 2 do SIWZ

Nazwa lub

OŚWIADCZENIE WrKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.r

Dostawa, przesył i dystrybucia energii cieplnej dta Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie miesz czącego się przy
ul. Wiśniowei 56 w okresie od 01.01.2o2o r. do 31..t2.2o2o r.
oŚwiadczam, Że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust, 1 ustawy
z dnia 29 stycznia?}D4 r, Prawo zamówień publicznych [tj. Dz. I]. z 20t9 r. poz.lB43)

/Podpis wykonawcy/

Uwaga:
W przypadku składania oferĘ przez wykonawców Wstępujqqlch wspóInie, potlt4lższe oświadczenie
składa każdy 1,1lykonawca (np. członek konsorcjum, wspóInik w spółce qlwilnej) w oryginale.

,W

Załączniknr

3 do SIWZ

Nazwa lub pi

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.]

Dostawa, przesył i dystrybucia energii cieplnej dla Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie miesz cząc,ego się przy
ul. Wiśniowej 56 w okresie od 01.01.2o2o r. do 31.t2.2ożo r.
OŚwiadczam, Że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
Podstawie art. ............ ustawy z dnia 29 stycznia}}} r.Prawo zamówień pu6licznych [t1.
Dz. U. z 2079 r, poz. 1B43J
(naleŻY wPisaĆ mającq zastosowanie podstawę wykluczenia spośród vłymienionych w art.24
ust. 1
pkt 73-74, 16-20 w/w ustawy)
|ednoczeŚnie oŚwiadczam, Że w związku z w/w okolicznościąna podstawie art. 24 ust. B w/w
ustawy podj ąłem następujące środkinaprawcze.

....

dnia

/Podpis wykonawcy/

Uwaga:
WYPełniĆ izłożyĆiedynie w przypadku, gdy zaistnieią wskazane okoliczności.
W PrzYPadku składania oferty przez wykonawców v,uystępujqqlch wspólnie, povlyższe
oświadczenie
składa kaŻdY 1,lrykonawca (np. członek konsorcjum, wspólnikw spółcb cywiliej) i oryginale.

'W

Załączniknr 4 do SIWZ

Nazwa lub pieczęć

Informacja o częścizamówienia, którą wykonawca zamierzapowierzyć
podwykonawcy r
,go zasOÓl

Lp.

Częśćzamówienia

Wartośćczęścilub

procentowaczęść
zamówienia

Firma podwykonawcy

Uwaga:

Firmy podwykonawcówwykonawca podaje o ile są mu znane.
Informację dotYczącą wartoŚci powierzonej podwykonawcy lub podwykonawcom
części
zamówienia lub Procentowej częścipowierzónegó zamOńenia rłryłon"-."
zobowiązany
jest PrzekazaĆ Zamawiającemu nie później nii w dniu za*arĆia umowy w
sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego.

....

dnia

/Podpis wykonawcy/

^W

UWAGA
WYKONAWCA ?AŁĄCZNIKA NR 5 NIE ZAŁĄCZA DO OFERTY,
PONIEWAZ oŚwnnCZENIE DOTYCZY pnżyruaLEZENIA Do
GRUPY KAPITAŁOWEI Z INNYMI WYKONAWCAMI, rrÓnZY
zrożyll oFERTy w poSTĘpowANIU.
Informacje o wykonawcach, którzy złożylioferty wykonawca moze uzyskać
uczestniczqc w sesji otwąrcia ofert lub z informacji zamieszczonej na slronie
zamawiajqcego,

w terminie trzech dni
od dnia zamieszczenia przez zamawiajqcego na stronie internetowej
OŚwiadczenie wykonawca składa bez wezwania

powyższej informacji,

"W

Załącznik5 do SIWZ

Nazwa lub

doty czy postępowania pn,

:

Dostawa, przesył i dystrybucia energii cieplnej dla zespołu szkół
Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie miesz crąĆ.go się przy
ul. Wiśniowej56 w okresie od 01.01 .2o2o r. do 3L.I2:2oźo ,.

OŚwiadczenie o PrzynaleŻnoŚci lub braku przynależnoścido tei samei grupykapitałowei
(o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2OO7 r. o ochronie
kónkuróńli i konsumentów
(Dz, U, z 2O19, Poz.369 ze zm.)) z innymirłlykonawcami biorącymi
udział !v postępowaniu
Oświadczam,że:
tr przynależę - wskazać wykonawcę

...........,..

tr nie prrynależę

do gruPY kaPitałowei z wykonawcami,
postępowaniu.

t<tórzy złożylioferĘ

w

przedmiotolvym

dnia

/Podpis wykonawcy/

DOKUMENT SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCĘ BEZ WEZWANIA ZAMAWIAIĄCEGO
Uwaga:

W Pr4lPadku PrzvnaleŻnoŚci do tej samej grupy kapitałowej vrykonawca może zło4lć
wraz
z oŚwiadczeniem dok_u.menĘ bqdź informacje pońierdŻaiqce, że pówiqzania z innym
wykonawcq
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Potllyższe oświadcznie musi być złożone wformie oryginału.
W PrzYPadku

s kła d

składania oferty przez wykonawców l,vystępujqcych wspólnie, po,,,uyższe oświadczenie

a ka ż dy v,łyk o n aw c a,
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Załączniknr 7 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

CPV 09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Szczeg ółowe warunki przedmiotu zamówienia

1. BudYnek Przy
cieplnej)

ul. WiŚniowei

56 (niemodernizowany,bez dodatkowej izolacji

planowane zużycie energii cieplnej
moc cieplna zamawiana:

a)

b)

Grupa taryfowa:
:

w tvm:
moc ciep]na na potrzeby ogrzewania:
- moc cieplna na potrzeby ciepłei wodv średnia:
- moc maksymalna:
- moc cieplna na potrzeby c.t.:
-

c)
d)

natężenie przepływu noś4ika ciepła dla zimy:
natężenie przepływrł nośnika ciepła dla lata:

A3lBIlC3
4419

GJ

0,8tB7

MW

0,7443
0,0744
0,0

MW
MW
MW
MW

11,1

m3

0,1 86

1

3,6

/h
m3lh

e) węzeł ciePlny jest własnoŚcią

0
g)
h)

i)
i)
k)
l)
ł)

Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Wiśniowej
56
układ Pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła
ciePlnego jest własnoŚcią Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie
węzła cieplnego,
regulator pogodowy jest własnościąZamawiającego,

temperatura obliczeniowa instalacji centralnego og.re*aniu.
powierzchnia ogrzewana - lokali mieszkalnych:
powierzchnia ogrzewana - lokali niemieszkalnych:
powierzchnia całkowita budynku
liczba stałych użytkowników:
kubatura budyĄku:
:

70

0C

m2

9550

112

I23]5

m2

1

100

54070

p3

Termin realizacji: od dnia 01.01'2020 r. do dnia 31.12.2o2o r.

24

