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ZAMAWIAJĄCY: 
 

Miasto Stołeczne Warszawa – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

ul. Księcia Janusza 45/47 

Warszawa 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego dla zadania pod nazwą: 

 
 
  

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie  

  
  

  
Postępowanie nr  620266 – N -2017 

 
 

Termin składania ofert: do  2017-12-08 do godz. 15°° 
 

Termin otwarcia ofert: 2017-12-08 o godz.15³° 
 
 

 
 

Zatwierdził Dyrektor: 
 
 

          Halina Matuszewska  
 
 

Warszawa, dnia 2017-11-21  
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CZĘŚĆ I  
Postanowienia ogólne  

  
1. Zamawiający:  

 
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

 Warszawa, ul. Księcia Janusza 45/47, 
 telefon: 22 632 59 70 w 15 

faks: 22 22 888 27 77 w 28  
e-mail: sekretariat@ckziu1.edu.pl      
strona internetowa: www.ckziu1.edu.pl 

2. Tryb i oznaczenie postępowania   
         Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej również ustawą Prawo 
zamówień publicznych  i zostało oznaczone znakiem 620266 – N - 2017, na jaki Wykonawcy 
winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.  

3. Przedmiot zamówienia   
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i 
dystrybucja/przesył) energii cieplnej do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1 w Warszawie przy ul Księcia Janusza 45/47  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia”.  

  Kod CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa   
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia  

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub 
do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności, 
co nastąpi wcześniej.  
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie 

5. Wymagania dotyczące wadium  
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp    

   Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa  art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.  

7. Opis sposobu przygotowania ofert  
7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  
7.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   
7.3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.: konsorcjum).  
7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   
7.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.   
7.7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.  

7.8. Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia winny być ze sobą trwale złączone.  
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7.9. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci 
wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 
Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku 
polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski.   

7.10. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.   
7.11. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.  
7.12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub 

zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, 
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy 
przekreślić i obok napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.   

7.13. Strony oferty  zawierające  jakąkolwiek  treść  winny  być  kolejno ponumerowane (z 
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 7.19.). W treści oferty winna być umieszczona 
informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.  

7.14. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność 
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 
wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z 
oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć 
stosowne pełnomocnictwo.   

7.15. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby 
wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie.   

7.16. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez 
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i przedstawione zgodnie 
z punktem 7.15.   

7.17. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno 
być załączone upoważnienie do jej podpisania.  

7.18. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                   
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później 
niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.                  
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie  
w celu zachowania ich poufności.  

7.19. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby 
informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący 
wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony 
zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą 
połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.  

7.20. Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  
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8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
8.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.  
8.2. Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, natomiast oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.  
8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 

dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.  

8.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul Księcia 
Janusza 415/47 pokój nr 6, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później 
niż do godziny 15°°dnia 2017-12-08   

8.5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie 
traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty (Zamawiający zaleca, aby koperta 
zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy zaadresować 
następująco:  

          ………..…………………………………………………………………………………………  
Wykonawca:  Zamawiający:  

 Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1 

 01-452 Warszawa  
 Ul Księcia Janusza 45/47 

 
OFERTA NA:  
„Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku    
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
 mieszczącego się przy ul Księcia Janusza 45/47 w Warszawie”  

  
Sprawa 620266 – N - 2017 
  

Nie otwierać przed dniem 2017-12-08, godz. 15³°  
 

8.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 
przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisania oferty.  

8.7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2017-12-08 o godz. 15³° w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie, w pokoju nr  4 

8.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje wynikające z art. 
86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje 
wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach.  

8.9. Informacje wskazane w punkcie 8.8 zostaną zamieszczone przez 
Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.  

8.10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian 
winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazem:  

ZMIANA lub WYCOFANIE.  
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ  
9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
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jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  

9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 
przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zamieści na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ.  

9.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dokonane przez 
Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której została 
udostępniona SIWZ.  

9.4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej 
inicjatywy Zamawiającego.  

9.5. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie Biuletynu Zamówień 
Publicznych.  

9.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której została 
udostępniona SIWZ.  

9.7. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o których mowa w pkt 9.2, pkt 9.3 i pkt 9.5 
dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia www.ckziu1.edu.pl 

9.8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Specyfikacji, a także pisemne odpowiedzi na 
zadane pytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

9.9. Pytania należy kierować do na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt 1 SIWZ.  
9.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw 

związanych z procedurą postępowania jest Wiktoria Połok kontakt: 22 632 59 70 w 15 
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z 

określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.  
10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt 
10.2 i pkt 10.3.  

10.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty  
w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa  w 
formie pisemnej.   

10.3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 
26 ust. 3  Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz 
elektroniczna.  

10.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek 
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.  

10.5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała 
miejsce na stronie www.ckziu1.edu.pl– publikacja dokumentacji następować będzie tylko w 
przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.  

11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.  
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  
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11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

12. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20% wartości 
zamówienia podstawowego. 

 
  

CZĘŚĆ II  
Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty  

A.  Warunki udziału w postępowaniu  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym:  

1.2.1. posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 
aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 
cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r., Prawo 
energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).   

       W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww.  warunek 
udziału w postępowaniu, musi spełniać każdy z wykonawców (członków konsorcjum).   

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

1. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć:  
- do oferty - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym                

w pkt 1.1. lit. A Części II SIWZ (Załącznik Nr 2 do SIWZ),  
1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym 

w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ), - po otwarciu ofert:  
1.3 oświadczenie o przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4 do SIWZ) lub 

braku przynależności (wzór oświadczenia Załącznik Nr 4A do SIWZ) do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 8.8 Części I SIWZ. 2. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. A Części II SIWZ, tj.:  

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                   
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2.2. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 
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10.04.1997 r., Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. 
zm.).   

3. Wykonawcy zagraniczni.  
3.1.  Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 2.1. – składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

2.4.2.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 3.1. Wykonawca składa 
dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 4.  Wykonawca może w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach lub w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

W powyższym przypadku, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w pkt 1.2. lit. A Części II SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
jest zobowiązany zamieścić informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz w oświadczeniu o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ). W przypadku gdy oferta 
Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów zostanie najwyżej oceniona, taki 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
następujących dokumentów:  

a)  aktualnego na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji          
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                 
o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. C.  Dokumenty i oświadczenia 
jakie musi zawierać Oferta  
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ.   
2. Oświadczenia wymienione w pkt. 1.1. i 1.2 lit. B Części II SIWZ.  
3. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez 

mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty 
upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.  

4. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze 
oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika   
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do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                   
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy 
zobowiązani są złożyć stosowane pełnomocnictwo (stanowiące oświadczenie każdego                   
z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 7.15, 7.16, Części I SIWZ.  

 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują 
następujące zasady składania dokumentów:    
a) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się  o 

udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1 -  
1.2 lit. B Części II SIWZ,  

b) każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się  o 
udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1.3,  
2.1 oraz 2.2 lit. B Części II SIWZ,  

c) wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,  

d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie 
wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców,  

e) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną  i mają 
do nich zastosowanie zasady określone powyżej.  

  
CZĘŚĆ III  

Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej  
1. Ocena Wykonawców i ofert  
1.1. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego na 
potwierdzenie warunków, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

1.2. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył 
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

1.3. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

1.4. Zapisy pkt 1.1 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
albo informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.  

1.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

1.6. Zamawiający poprawi w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
1.7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt 
lub  

ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  

1.8. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Opis sposobu obliczenia ceny  
2.1. Podana w ofercie cena ofertowa brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi  

uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.  

2.2. W formularzu oferty (Załącznik Nr 5 do SIWZ) należy wskazać cenę oferty brutto (z należnym 
podatkiem VAT) w dniu składania ofert.  

2.3. W formularzu oferty należy wskazać Symbol grupy Taryfowej z taryfy wykonawcy, ceny 
jednostkowe i stawki opłat z aktualnej Taryfy brutto (z należytym podatkiem VAT), po 
uwzględnieniu rabatu- (dotyczy Wykonawców, którzy zastosują rabat) oraz wartość 
całkowitą oferty brutto.  

  
Obiekt  Symbol 

grupy  
taryfowej  

z aktualnej 
taryfy   

wykonawcy 
  

CZ  
(zł 

brutto/  
MW,  
m-c)  

CP  
(zł 

brutto/  
MW,  
m-c)  

CD  
(zł 

brutto/  
GJ)  

CO  
(zł 

brutto/  
GJ)  

MC 
(MW)  

PZ  
(GJ)  

LM  C 
Cena 
brutto 
Kol. 

8x(kol.  
3+kol. 4)x 
kol. 10+ 
kol. 9 x 
(kol. 5 + 

kol. 6  
+ kol.7) zł. 

brutto  
1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  
  

…………… 
  
  
  

          
……….. 

  
…………. 

  
12 

  

  
Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynikać z niżej przedstawionego 
wzoru  

  
C = MC x (CZ + CP) x LM + PZ x (CD + CO) gdzie:   
C - oznacza cenę całkowitą brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego 
obiektu.  
MC – oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla wymienionego obiektu – ……………MW  
CZ – oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu                   

( zł/MW, za miesiąc).  
CP  – oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW, 

za miesiąc).  
LM – oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu –                   

(12 miesięcy).  
PZ  – oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu – ………….. 

GJ  ( na 12 m-cy).  



11  
  

CD – oznacza cenę jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczonego dla 
wymienionego obiektu (zł/GJ).  

CO – oznacza cenę za ciepło dostarczane dla wymienionego obiektu (zł/GJ).  
2.4. Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne rabaty oferowane przez 

Wykonawcę.  
2.5. W Formularzu oferty należy wpisać zastosowany % rabatu do ceny jednostkowej określonej 

w kolumnie 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7 tabeli w stosunku do cen, stawek i opłat z oferowanej 
grupy aktualnej taryfy Wykonawcy – dotyczy Wykonawcy, który zastosuje rabat. Element 
ten będzie miernikiem upustu w stosunku do cen jednostkowych brutto w przypadku 
zatwierdzenia nowej taryfy przez Prezesa URE. W przypadku nie wpisania wartości 
liczbowej lub postawienia dowolnego znaku innego niż liczba, Zamawiający przyjmie 
wartość „0”  

2.6. Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w PLN. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.  

2.7. Cenę całkowitą brutto podaną w formularzu oferty należy podać z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.  

2.8. Obowiązująca stawka podatku VAT powinna być określona odpowiednio na dzień składania 
ofert.  

2.9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do 
przygotowania oferty.  

2.10. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.  
2.11. Jeżeli złożono ofertę, 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 usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 
informuje Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym 
oświadczeniu), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
Kompleksowa dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez podatku VAT.  

3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów oraz sposobu oceny ofert  

3.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert:   
Oferty ocenione, jako niespełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ, po wyczerpaniu 
przez Zamawiającego możliwości wskazanych w art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1-2 oraz art. 90 
ust. 1-2 ustawy, zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone zgodnie z art. 24 
ust. 4 ustawy. 

4. Kryteria oceny ofert 
4.1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując 

im odpowiednio wagi procentowe: 
 

Cena brutto – 95 % 
Termin płatności – 5 % 

 
4.2. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: 

cena brutto – waga kryterium 95%, wg następującego wzoru: 
 

Obliczenie ilości punktów (LP) 
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        najniższa cena ofertowa brutto 
Pc= -------------------------------------------- x 100 x 95% 
               cena oferty badanej 

 
gdzie: 
 
Pc – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny 
100 pkt – maksymalna ilość punktów w danym postępowaniu 
95 % = 95 pkt – waga kryterium  

 
Z tytułu kryterium „cena brutto” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt.  
 

termin płatności - waga kryterium 5%, przyznawane wg poniższej zasady: 
 

Wykonawca w pkt 3 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do SIWZ, zaproponuje 
Zamawiającemu termin płatności za zrealizowanie zamówienia.  
Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych i nie może być dłuższy niż 30 dni 
kalendarzowych. 

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującego wzoru: 

 
          Tp  - 21 
Pt = ----------------- x 100 x 5% 
               9 
gdzie: 

Pt – ilość punktów w kryterium „termin płatności” 
Tp – termin płatności zaproponowany przez Wykonawcę (w ofercie badanej) 

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu Oferty.  
Z tytułu kryterium „termin płatności” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 
 

4.4. Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym 
wzorem: 
 

P = Pc + Pt 
gdzie:  
P – łączna liczba punktów  
Pc – liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto”.  
Pt – liczba punktów w kryterium „termin płatności”. 
 

4.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni 
wymogi ustawy Pzp oraz SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

4.6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

  
CZĘŚĆ IV  

Postanowienia końcowe  
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
2. Unieważnienie postępowania  
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 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

3. Udzielenie zamówienia  
3.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej Specyfikacji oraz została 
uznana za najkorzystniejszą.  

3.2. Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki postępowania.  
3.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 

94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą jest zobowiązany do stawienia się w celu podpisania w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

3.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki 
do unieważnienia postępowania.  

3.5. W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej 
współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

3.6. Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

4. Istotne postanowienia umowy  
            Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji 

zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy 
stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.  

5. Obowiązujące przepisy   
  W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z 
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Kodeks cywilny.  

6. Informacje o zasadach wprowadzania zmian do zawartej umowy  
  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonany zostanie wybór, w trybie art. 
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie i na warunkach 
określonych w Załączniku Nr 6 do SIWZ – istotne postanowienia umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w zakresie:  
7.1. nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  

której dokonano wyboru Wykonawcy,  
7.2. wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów 

wykonania lub odbioru przedmiotu umowy,  
7.3. zmiany nazwy, adresu, statusu firmy,  
7.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:  

a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna 
w celu prawidłowego wykonania umowy,  

b) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe    
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,  

c) okoliczności wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie  
przedmiotu umowy,  

d) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w 
celu wykonania umowy.  
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8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy i nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez 
Wykonawcę.  

10. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Pzp w szczególności:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego),  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami.   
 

  
CZĘŚĆ V  

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  

  
1.  Przepisy ogólne.  
1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia  
przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

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

3) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: - odwołanie do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej;  - skarga do sądu.   

2.  Odwołanie.  
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

3) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

4) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.  
5) Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy odpowiednie dla postępowań, 

których wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych w związku, z czym odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności:  
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
d) odrzucenia oferty odwołującego;  
e) opisu przedmiotu zamówienia;  
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3.  Skarga do sądu.  
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1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.  

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania  
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

3) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia 
wpłynięcia skargi do sądu.  

4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje 
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.  

  
 

CZĘŚĆ VI  
Załączniki  

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o przesłankach podleganiu wykluczeniu z postępowania,   
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  
5. Załącznik Nr 4A – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej,  
6. Załącznik Nr 5 – Formularz Ofertowy,  
7. Załącznik Nr 6 – Istotne postanowienia umowy.  
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(sprawa nr 620266 – N -2017)  
  

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja 
/przesył) do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie przy 
 ul Księcia Janusza 45/47 na warunkach, w zakresie i zgodnie z wytycznymi określonymi poniżej:  
  
1. Dane odbiorcy:  
a) odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
b) adres odbiorcy: ul Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa,  
c) adres obiektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 , ul Księcia Janusza 

45/47 01-452 Warszawa,  
  
2. Charakterystyka obiektu:  
a) rok budowy: 1961r. rozbudowa 1974 r. termomodernizacja 2017 r 
b) temperatury obliczeniowe instalacji CO 80/60ºC  
c) powierzchnia całkowita kondygnacji ogrzewanych: 5439 m²  
d) kubatura ogrzewanej części budynku: 30306 m³  
e) informacje dodatkowe: w 2017 r. została wykonana termomodernizacja budynku 
  
3. Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej:                                 
Zamówiona moc cieplna 0,756 MW, w tym:  
a) moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,661 MW  
b) moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: max. 0,095 MW, śr. 0,030 MW  
c) zamówiona moc cieplna na potrzeby technologiczne: 0 MW  
  
4. Pozostałe informacje:  
a) węzeł cieplny zlokalizowany jest w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1 przy ul Księcia Janusza 45/47 w Warszawie i jest własnością Miasta 
Stołecznego Warszawy  
b) rozliczenie wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością VEOLIA 

Warszawa S.A.   
c) typ instalacji: węzeł cieplny  
d) dotychczasowa grupa taryfowa: A3/B1/C3  
  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 1.01.2018 do 31.12.2018 (12 miesięcy)  
lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności co 
nastąpi pierwsze. Planowane zużycie energii cieplnej wynosi w okresie roku kalendarzowego (12 
miesięcy): 2880 GJ  
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Załącznik  Nr  2  do  SIWZ  
Zamawiający:  
  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  
ul Księcia Janusza 45/47 
01-452 Warszawa   

  
Wykonawca:  
……………………………………… 
………………………………………  
(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 reprezentowany 
przez:  
……………………………………… 
………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)  
  

Oświadczenie wykonawcy   
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),   
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

  
 Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   
pn. Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do budynku 
................................ w Warszawie przy ................................ (nr. post. ................................), 
prowadzonego przez 
………………………………………………………………………………………………………………….., 
oświadczam, co następuje:  
  
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

  
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp.  
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 

1 ustawy Pzp  .  
  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   
              …………………………………………  

(podpis)  
  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………..…………………........
. 
..………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.   
                 …………………………………………  

(podpis)  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA:  
  
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
  
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.   
  
              …………………………………………  

(podpis)  
  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
  
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.   
              …………………………………………  

(podpis)  
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Załącznik Nr 3 do SIWZ  
  

Zamawiający:  
  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
  ul. Księcia Janusza 45/47 

 01 – 452  Warszawa   
  
Wykonawca:  
………………………………………… 
……………………………………  
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)  
 reprezentowany 
przez:  
………………………………………… 
……………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  
reprezentacji)  
  
  

Oświadczenie wykonawcy   
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),   
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

  
 Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   
pn Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do budynku 
................................ w Warszawie przy ................................ (nr. post. ................................) 
prowadzonego przez ………………………………………………………………………………… 
oświadczam, co następuje:  

  
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  
  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  w  
pkt. 1.2 lit. A Części II SIWZ.  
  
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   
              …………………………………………  

(podpis)  
  

INFORMACJA  W 
PODMIOTÓW:   

ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH  INNYCH  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i 
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
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………………………………………………………… 
…………….………………………………………………………………………………………… 
………….……………………………………..,  w  następującym  zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego 
podmiotu).   
  
  
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   
              …………………………………………  

(podpis)  
  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
  
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   
  
              …………………………………………  

(podpis)  
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  Załącznik Nr 4 do SIWZ  
Zamawiający:  

 
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  
  ul Księcia Janusza 45/47 

 01 – 452  Warszawa   
 
Wykonawca:  
………………………………………… 
……………………………………  
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)  
 reprezentowany 
przez:  
………………………………………… 
……………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  
reprezentacji)  
 

Oświadczenie wykonawcy   
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),   
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ   

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa 
energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do budynku 
....................................................................................................... w Warszawie przy 
................................ nr. post. ................................….), prowadzonego przez 
………………………………………………………, oświadczam, co następuje:   
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie 
internetowej oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzi/ą Wykonawca/y, który/rzy złożył/li ofertę:  

1. ………………………………………………………….  
2. …………………………………………………………. 3. 

…………………………………………….……………  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, przedstawiam następujące 
informacje i dowody, że powiązania z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
niniejszym 
postępowaniu:…………………………………………………………………………………………………
……………..  
…………………………………………………………………………………………..…………………......... 
..………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………   
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   
  
              …………………………………………  
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(podpis)  
  

  
  
  
  
  
  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
  
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   
  
              …………………………………………  

(podpis)  
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                            Załącznik Nr 4A do SIWZ  
 
 
Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
  ul Księcia Janusza 45/47 

 01 – 452  Warszawa   
 

Wykonawca:  
………………………………………… 
……………………………………  
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)  
 reprezentowany 
przez:  
………………………………………… 
……………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  
reprezentacji)  
  

Oświadczenie wykonawcy   
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r.   Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),   
DOTYCZĄCE BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ   

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa 
energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do budynku 
..................................................................................................... w Warszawie przy 
................................................................................................................................ (nr. post. 
....................................................), prowadzonego przez 
…………………………………………………………………………………..,, oświadczam, co 
następuje:  
  
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  
po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie 
internetowej oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z  
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), 
w skład której wchodzi inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu.  
  

 ........................ dnia .....................                ..........................................................  
(miejscowość)                                            (pieczątka i podpis Wykonawcy)  
    
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
  
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
  
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   
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              …………………………………………  
(podpis)  
Załącznik Nr 5 do SIWZ  

 
……………………………………                                  
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)   
Tel. ....................................................  
Fax. ....................................................  
REGON .............................................  
NIP ....................................................  

.................................................... Warszawa  
  

FORMULARZ OFERTOWY  
(sprawa 620266 – N - 2017)  

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja / przesył) do 
budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie przy  
ul Księcia Janusza 45/47 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na 
następujących warunkach cenowych:  
Cena brutto C - ......................................... zł          
(słownie złotych: ……………....................................................................................  
...............................................................................................................................)  

  
Obiekt  Symbol 

grupy  
taryfowej  

z aktualnej 
taryfy   

wykonawcy 
  

CZ  
(zł 

brutto/  
MW,  
m-c)  

CP  
(zł 

brutto/  
MW,  
m-c)  

CD  
(zł 

brutto/  
GJ)  

CO  
(zł 

brutto/  
GJ)  

MC (MW)  PZ  
(GJ)  

LM  C 
Cena 
brutto 
Kol. 

8x(kol.  
3+kol. 4)x 
kol. 10+ 
kol. 9 x 
(kol. 5 + 

kol. 6  
+ kol.7) 
zł. brutto  

1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  
  

…………….. 
  
  
  

          
…………. 

  
………..  

  
12 

  

  
Cena brutto (C ) za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynikać z niżej 
przedstawionego wzoru C = MC x (CZ + CP) x LM + PZ x (CD + CO) gdzie:   
C - oznacza cenę całkowitą brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego 
obiektu.  
MC – oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla wymienionego obiektu – ………………. 
MW  
CZ – oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu ( 
zł/MW, za miesiąc).  
CP  – oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW, 
za miesiąc).  
LM – oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu – (12 
miesiące).  
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PZ  – oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu – 
………………… GJ   

( na 12 m-cy).  
CD – oznacza cenę jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczonego dla 
wymienionego obiektu (zł/GJ).  
CO – oznacza cenę za ciepło dostarczane dla wymienionego obiektu (zł/GJ).  
 
 Proponowany termin płatności 21 dni  

Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi  Zamawiający w 
przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek VAT.  
Oświadczamy, iż ceny jednostkowe określone w kolumnach 3,4,5,6,7 uwzględniają stałe rabaty od 
cen taryfowych Wykonawcy w wysokości (rabaty od aktualnych taryf będą obowiązywać w całym 
okresie realizacji zamówienia):  
- rabat od ceny CZ w wysokości: ….……%  
- rabat od ceny CP w wysokości: …..……%  
- rabat od ceny CD w wysokości: …….…%  
- rabat od ceny CO w wysokości: ….……%  
 
Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w SIWZ, tj. od dnia 1 
stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne 
wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności co nastąpi wcześniej.  
W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty 
nie będzie/będzie * prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie               
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)  
(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, 
kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) 
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce w 
przypadku:  

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  
• importu usług lub towarów,  
• mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)  

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, 
wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.   
Nazwa  towaru  lub  usług prowadzących  do  powstania  u  Zamawiającego obowiązku podatkowego  
…………………………………………………………………………………………………………………   
oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł  
UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których 
wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. 
kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) 
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT   
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert.  
Oświadczamy,  że naszym  pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  
…………………………………………………………………………………………………………  

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)  
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
Zamawiającego.  
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Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach 
umowy.  
Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* *  
* *niepotrzebne skreślić  
Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:  
Zakres: ……………………………………………………………   
Nazwa podwykonawcy ……………………………………………………..  
  
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
  
      Imię i Nazwisko  
  ………………………………………………………………………………………………….  
  Adres:  
  ………………………………………………………………………………………………….  
  Telefon/Fax:  
 ………………………………………………………………………………………………….  
  Adres e-mail:  
  ………………………………………………………………………………………………….  
Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do 
reprezentacji wykonawcy):  
  
  

Czytelne imię i nazwisko  Podpis  Parafa  
      

  

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:  
- .................................................................................................................................................  
- .................................................................................................................................................  
- .................................................................................................................................................  
Ofertę niniejszą składamy na ........1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach.   
  
...............................            ....................................................  
(miejscowość, data)            (podpis i pieczątka Wykonawcy)  
  
  
  
  

                                                
1 Należy wpisać łączną ilość stron, tj. formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami 
wymaganymi  w SIWZ.  
  



 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 
Istotne postanowienia umowy nr …… 

 
 

W dniu …………………………… 2016 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa 
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, posiadającym NIP 525-22-48-481, REGON 015259640 
reprezentowanym przez  Halinę Matuszewską -  
Dyrektora działającego na podstawie pełnomocnictwa znak:  GP-OR.0052.2861 
 z dnia 23.06.15 r. zwanym dalej Zamawiającym,  
 
 
a ……………………………………………………………………………………..……………………... z 
siedzibą przy ……………………………………………………………………………., wpisaną do 
…………………….……….…, posiadającą NIP ……………....……., REGON …………………….. 
reprezentowaną przez :  
……………………………………………………………………………………………………….…… 
zwaną dalej Wykonawcą,  
  
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa o 
następującej treści:  
  

§1  
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe dostarczanie energii cieplnej (sprzedaży i 

dystrybucji/przesyłu) do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
mieszczącego się przy ul Księcia Janusza 45/47  w Warszawie.  

2. Zamówiona moc cieplna 0,756 MW - w tym:   
1) na potrzeby ogrzewania – 0,661MW,  
2) na potrzeby ciepłej wody – max. 0,095MW, średnia 0,030 MW,  
3) na potrzeby ciepła technologicznego –  0 MW.   

3. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy 
sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego, wyposażonego w makietę, regulator przepływu Δp/V 
oraz regulator pogodowy, będącego własnością Zamawiającego.   
Sieć ciepłownicza oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w węźle c.o. stanowi 
własność VEOLIA Energia Warszawa S.A.  
Temperatura wody zostanie ustalona w tabeli regulacyjnej wody sieciowej, a zmiana wartości 
zawartych w tabeli nie będzie stanowiła zmiany umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę z dystrybutorem sieci, w ramach której dystrybutor 
sieci zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. Za pracę 
podwykonawcy odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od 
dnia zawarcia niniejszej umowy pisemnie powiadomić Zamawiającego o danych podmiotu  
świadczącego usługi dystrybucji - (dotyczy Wykonawcy nie będącego dystrybutorem ciepła).  

  
§2  

Przedmiot umowy w zakresie Kompleksowej dostawy energii cieplnej zostanie wykonany osobiście 
przez Wykonawcę.   

 
§3  



 

Umowa dostarczania ciepła zostanie zawarta na czas określony: od dnia 1 stycznia 2018 r do 
dnia 31 grudnia 2018 r lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenie Wykonawcy, 
określonego § 4 ust. 1, w zależności, co nastąpi wcześniej.   
   

§4  
1. Wynagrodzenie wynikające z oferty Wykonawcy ustalone przy zastosowaniu bieżących taryf  i 

upustów oraz planowanym zużyciu energii cieplnej nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto  
………………….. zł (słownie złotych:……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. …/100 zł).  

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z 
wykonaniem przedmiotu umowy.  

3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostarczania energii 
cieplnej (sprzedaży i dystrybucji/przesyłu) dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek 
opłat oraz zasad rozliczeń  określonych w aktualnej Taryfie dla grupy taryfowej o symbolu 
A3/B1/C3 (podanej w ofercie Wykonawcy) z zastosowaniem wielkości rabatu określonego w 
ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy (dotyczy cen i stawek opłat do których 
Wykonawca zastosował rabat).  

4. Ustawowa zmiana cen i stawek opłat wynikające ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki będą powodowały zmianę wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 1. 
Zmiana ta będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie taryfy i nie będzie wymagała zmiany 
niniejszej umowy w formie aneksu.  

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich 
stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

6. Należności Wykonawcy regulowane będą zgodnie z wystawionymi fakturami, w terminie 21 dni 
po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT raz w miesiącu. 

7. Faktura zostanie wystawiona na: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, NIP 525-22-48-48. 

8. Adresat i płatnik faktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
Ul Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa 

9. Faktury należy kierować na adres odbiorcy usługi wskazany w ust. 8. 
 

§5  
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:  

1) przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła Zamawiającemu;  
2) dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła oraz standardów jakościowych 

obsługi odbiorców, co najmniej odpowiadających parametrom i standardom wskazanym w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92);  

3) nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz 
aktualnej taryfy;  

4) umożliwienia Zamawiającemu dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz kontroli 
prawidłowości wskazań tego układu.  

  
§6  

1. W ramach umowy Zamawiający zobowiązany będzie w szczególności do:  
1) odbioru i użytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami zawartej umowy;  
2) terminowego uiszczania należności za dostarczone ciepło na warunkach określonych w 

umowie; 3) dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci 



 

ciepłowniczej, a w szczególności wyregulowania i utrzymania w należytym stanie 
technicznym eksploatowanych instalacji i pomieszczenia węzła cieplnego, w sposób 
niepowodujący zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej, urządzeń węzła cieplnego i układów 
pomiarowych;  

4) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 
pomiarowo-rozliczeniowym 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 Wykonawcę dostępu do pomieszczenia, w którym 
zainstalowane są urządzenia służące do dostarczania ciepła oraz wstępu na teren 
nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac związanych z konserwacją i 
eksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

6) informowania Wykonawcy o planowanych remontach instalacji będących własnością 
Zamawiającego;  

7) zwrotu Wykonawcy niezanieczyszczonego nośnika ciepła.  
  

§7  
W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia do wskazań układu 
pomiarowego, Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) sprawdzenia, w okresie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, prawidłowości wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;  
2) wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Zamawiającego, zakwestionowanego 

układu pomiarowo-rozliczeniowego i sprawdzenia go w laboratorium;  
3) doręczenia Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 

14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania;  
4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego.  
  

§8  
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

Zamawiającemu przysługiwać będą, na jego wniosek, bonifikaty i upusty w wysokości określonej 
w taryfie lub ogólnych warunkach umowy Wykonawcy, które stanowią odpowiednio Załączniki Nr 
1 i 2 do niniejszej umowy ustalonych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.10.194.1291).  

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodnej z 
warunkami umowy, realizacji obowiązków Wykonawcy.  

3. W ramach umowy Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do żądania sprawdzenia 
prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego.  

  
§9  

1. Ustalanie ilości pobranego przez Zamawiającego ciepła dokonywane będzie na podstawie 
wskazań zaplombowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w obiekcie 
Zamawiającego.  

2. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku 
spowodowanego demontażem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła 
dostarczanego Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego 
naprawy (wymiany lub montażu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilości ciepła 
dostarczonej przed uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-rozliczeniowego, wg 
metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne i rozporządzenia 
wykonawczego.  



 

3. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane będą cyklicznie.  
4. Dane techniczne układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz data rozpoczęcia naliczania wg 

jego wskazań zamieszczone są w Protokole w sprawie rozpoczęcia rozliczeń za dostawę 
ciepła wg wskazań ciepłomierza. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego podpisania 
protokołu odbioru jednak rozpoczęcie Kompleksowej dostawy energii cieplnej nie może 
rozpocząć się później niż w terminie określonym w § 3 umowy.  

  
§10  

1. Umowa będzie mogła zostać rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem jednomiesięcznego 
terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku gdy 
Zamawiający opóźni się z zapłatą za ciepło co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, 
pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia 
dodatkowego, minimum dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległości.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie 
dotrzymuje warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do przywrócenia 
stanu zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania.  

3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz z 
podaniem przyczyny rozwiązania.  

  
§11  

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 
sytuacji określonych w Umowie i Ogólnych warunkach umowy.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem §12 Umowy.  

  
§12  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w zakresie:  
11.1. nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  

której dokonano wyboru Wykonawcy,  
11.2. wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów 

wykonania lub odbioru przedmiotu umowy,  
11.3. opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z 

określonym pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza 
projekt, od którego uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy 
niniejsza umowa,  

11.4. zmiany nazwy, adresu, statusu firmy,  
11.5. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:  

e) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w 
celu prawidłowego wykonania umowy,  

f) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe    
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,  

g) okoliczności wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie  
przedmiotu umowy,  

h) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu 
wykonania umowy.  

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy i nie stanowią jednocześnie 



 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez 
Wykonawcę.  

14. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Pzp w szczególności:  
3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego),  
4) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami.   
  

§13 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dn. 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058), która podlega udostępnianiu w trybie 
przedmiotowej ustawy (ew. z zastrzeżeniem ust. 2). 

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą 
podlegały informacje stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. W rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 nr 
153 poz. 1503 ze zm.). 

 
§14 

W sprawach nieuregulowanych umową kompleksową mają zastosowania w szczególności:  
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 

2164 ze zm.);  
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) 

wraz  z przepisami wykonawczymi;  
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).  

  
§15 

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy kompleksowej, a 
postanowieniami Ogólnych warunków umowy Wykonawcy, rozstrzyga treść postanowień  
zapisanych w umowie kompleksowej. Umowę kompleksową zawarto w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

  
§16 

Integralną częścią umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki:  
1) Taryfa lub wyciąg z Taryfy Wykonawcy obowiązujący w zakresie nie sprzecznym z istotnymi 

postanowieniami umowy,   
2) Ogólne warunki umowy Wykonawcy w zakresie nie sprzecznym z istotnymi postanowieniami 

umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy Wykonawca stosuje ogólne warunki umowy),  
3) Zapotrzebowanie na dostawę energii cieplnej w postaci wody sieciowej - Zlecenie wg wzoru 

dostarczonego przez Wykonawcę, 
4) Tabela regulacyjna wody sieciowej Wykonawcy.  

       
  
               ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA  
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