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Zamawiający:  Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 

ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa,  

e-mail: biuro@crs-bielany.waw.pl                          http://www.crs-bielany.waw.pl 

 

Znak sprawy ZP-7/CRS/2019 
 

Warszawa, dnia 27.11.2019 r. 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego  

na: 

 

dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej  
 

 
 

 

                                                                                                      Zatwierdził: 

                         Dyrektor  

 
             Anna Szymczak-Gałkowska 

 
 
 
 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest utworem i podlega ochronie                             
prawno-autorskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) 
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Zamawiający informuje Wykonawców, iż wszelkie dokumenty związane z prowadzonym 
postępowaniem będą zamieszczone na stronie internetowej znajdującej się w sieci Internet  
pod adresem www.crs-bielany.waw.pl. 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 

ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, fax. (22) 633 86 54  
e-mail: biuro@crs-bielany.waw.pl  

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843, z późn. zm.). 
 
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Część 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej  

do budynku użytkowego od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

 CPV 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 

Obiekt nr 1: Centrum Rekreacyjno – Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany  
ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa 

• Moc cieplna na potrzeby ogrzewania Nco  jednostka MW ilość jednostek – 0,0500 
• Moc cieplna na potrzeby c.t. - Nct – jednostka – MW – ilość jednostek – 0,1300 

Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 

• Maksymalna Ncw
max  - jednostka MW – ilość jednostek – 0,3300 

• Średnia Ncw
śr – jednostka MW – ilość jednostek – 0,2950 

Zamówiona moc cieplna: Nz= Nco +Nct +Ncw
śr +Ninne  - jednostka MW – ilość jednostek – 0,4750 

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy Gz – jednostka m3/h – ilość jednostek – 5,60 
Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata Gl – jednostek m3/h – ilość jednostek – 5,80 
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Planowane zużycie energii cieplnej 5100 GJ 

Rok budowy 2003r          

Rok przyłączenia do m.s.c - 2003 r. 

Powierzchnia całkowita budynku - 2 298 m2 

Kubatura budynku - 10 214 m3 

 

 

Część 2 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej  

do budynku użytkowego od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

 CPV 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 

 

Obiekt nr 2: Centrum Rekreacyjno – Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Lindego 
20 Warszawa 

• Moc cieplna na potrzeby ogrzewania Nco  jednostka MW ilość jednostek – 0,1100 
• Moc cieplna na potrzeby Ninne  jednostka MW - ilość jednostek 0,0750 
• Moc cieplna na potrzeby c.t. - Nct – jednostka – MW – ilość jednostek – 0,3900 

Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 

• Maksymalna Ncw
max  - jednostka MW – ilość jednostek – 0,6500 

• Średnia Ncw
śr – jednostka MW – ilość jednostek – 0,4900 

Zamówiona moc cieplna: Nz= Nco +Nct +Ncw
śr +Ninne  - jednostka MW – ilość jednostek – 1,0650 

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy Gz – jednostka m3/h – ilość jednostek – 13,07 
Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata Gl – jednostek m3/h – ilość jednostek – 15,04 

  

Planowane zużycie energii cieplnej 7600 GJ  

Rok budowy 2010r                

Rok przyłączenia do m.s.c - 2010 r. 

Powierzchnia całkowita budynku -8 178m2 

Kubatura budynku - 32 156 m3  
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IV. DEFINICJE. 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte jest pojęcie: 

1) „ustawa Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

2) „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp  
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. ZP-7/CRS/2019 znak postępowania, którego dotyczy niniejszy dokument. Wskazane jest, 
aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak.  

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 
Całość przedmiotu zamówienia, należy wykonać od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał: 

• 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm); 

• aktualną koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 10.04.1997r., Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), 
udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

B. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.  

 
C. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.  
 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust.1 pkt 13-23. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 
 

VII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA w art. 24 ust. 5  
 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w 
art. 24 ust. 5 uPzp  
 
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ 
DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ.  

 

Oferta (oświadczenia oraz dokumenty) powinny być podpisane przez umocowanego 
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upoważnionego (upoważnionych) do 
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji 
w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym 
pełnomocnictwem. W przypadku podpisywania oferty (dokumentów, oświadczeń itd.) przez 
ustanowionego pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo dla zachowania ważności złożonej 
oferty winno być dołączone do oferty. 

Z treści złożonej oferty powinno wynikać wprost, iż osoba podpisującą ofertę (dokumenty) 
jest do tego prawnie umocowana. 

 
1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według 
załącznika nr 1 do SIWZ; 

b) Wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzory – według 
załącznika nr 1a do SIWZ; 

c) Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPzp w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego, dotyczącym spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu – wg zał. nr 2 do SIWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania  
wg zał. nr 3 do SIWZ. 

d) Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, w przypadku działania Wykonawcy 
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedkłada: 

a) aktualny odpis 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 na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt. 1 ustawy, 

b) 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm); 

c) aktualną koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2017 r. poz. 2168 ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 10.04.1997r., Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 220 
ze zm.), udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia  
o których mowa w niniejszej SIWZ (wg zał. 2 i 3 do SIWZ) składa oddzielnie każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w niniejszej SIWZ (wg załącznika nr 2 i 3 do 
SIWZ). 

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp – wg zał. nr 4 do SIWZ wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych: 
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy      

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego; 

b) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 7 zostanie wybrana, Zamawiający może 
zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców; 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na 
zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp: 

• brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie; 

• warunek zdolności technicznej lub zawodowej  wymagany w SIWZ Wykonawcy mogą 
spełnić łącznie (tj. w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców, 
wykonawcy ci warunek mogą spełnić łącznie).   
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Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 
a) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

o których mowa w specyfikacji Zamawiającego. 
b) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem 
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami 
załączonymi do SIWZ. 

c) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty,  
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

d)  Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 
oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. 

e) Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii. 

f) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 

a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem 
informacji zastrzeżonych (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez 
składającego ofertę; 

b) Wykonawca ma obowiązek wykazać na etapie składania oferty, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.); 

c) Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą 
być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną 
część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 UST. 2 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. 
U z 2018r. POZ. 419 )”. 

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika  
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 uPzp. 
 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy 
kierować na adres: 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany 
ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, fax. (22) 633 86 54  

e-mail: biuro@crs-bielany.waw.pl  
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Zamawiający wymaga, aby porozumiewanie (wnoszenie oświadczeń woli, dokumentów, pism 
oraz informacji a w tym środków ochrony prawnej) pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym było 
z zachowaniem formy pisemnej.  
Jednocześnie informuje się, iż Zamawiający dopuszcza składanie w formie poczty elektroniczne na 
adres biuro@crs-bielany.waw.pl - następujących dokumentów: 

• Zapytania do treści specyfikacji, o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy Pzp. 
 
Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem sprawy 
nadanym dla prowadzonego zamówienia: 

Numer sprawy ZP-7/CRS/2019  
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest  
p. Agnieszka Pawlak 
 
 
X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach liczonych od terminu składania ofert. Wykonawca 
może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po 
terminie zwraca się bez otwierania. 
 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

wskazywać i dokładnie określać przedmiot zamówienia.  
6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem 

ręcznym w sposób czytelny i trwały. 
7. Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów 

znajdujących się w kopercie, opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem 
oferty. 

8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte)  
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. 

10.  Wszystkie zapisane strony oferty muszą być opatrzone podpisem przez osobę, osoby 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

11. Za podpis uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę(y) 
upoważnioną(e) zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku, 
gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
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pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentacji wykonawcy. 

12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis 
w przypadku pieczęci imiennej. 

13.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

 
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody 
na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Treść oferty musi 
odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w zamkniętej kopercie (opakowaniu) do Centrum Rekreacyjno-
Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa,  
w pomieszczeniu sekretariatu nie później niż do dnia 06.12.2019 roku do godz. 09:00. 
 

Koperta (opakowanie) opisana powinna być nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją:  
OFERTA Numer sprawy ZP-7/CRS/2019  

Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 roku godz. 10:00 
 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
 
Uwaga! Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie oferty jest skuteczne, jeżeli pisemne 
oświadczenie Wykonawcy wpłynie do zamawiającego przed terminem, o którym mowa powyżej. 
Zmiana oferty jest skuteczna, gdy: 

• Przed terminem składania ofert Wykonawca złoży ją w formie pisemnej w zamkniętej 
kopercie (opakowaniu). 

 
Koperta (opakowanie) musi być opisana nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją: 

ZMIANA OFERTY, Numer sprawy ZP-7/CRS/2019 
Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 roku godz. 10:00 

• Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofał ofertę i po dokonaniu poprawek złożył 
ją ponownie Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
 

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2019 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres 
(siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia 
i warunków płatności zawartych w ofertach.  
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2. Po części „jawnej”, podczas której nastąpi komisyjne otwarcie ofert i podanie danych do 
publicznej wiadomości, Zamawiający bezpośrednio przystąpi do części „niejawnej” 
posiedzenia komisji przetargowej, podczas której komisja przetargowa dokona badania  
i oceny ofert.   

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Ustalona cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty cenowej jest wyrażoną  
w pieniądzu łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, wartością wszystkich usług,  
prac i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zamówienia zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję 
przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone   
w złotych polskich. 

3. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat                         
i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji.  Wynagrodzenie obejmuje 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w 
złotych polskich. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. 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 wg poniższej tabeli: 
 
 
 

Obiekt Symbol grupy 
taryfowej z 
aktualnej 

taryfy 
Wykonawcy 

CZ 
(zł brutto 
MW/m-c) 

CP 
(zł brutto 
MW/m-c) 

EFEN 
 ( zł 

brutto 
GJ) 

CD (zł 
brutto 

GJ) 

C) (zł 
brutto 

GJ) 

MC 
(MW) 

PZ (GJ) LM 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 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

C = MC x (CZ + CP) x LM + PZ x (CD + EFEN + CO) 
gdzie: 
C - oznacza cenę całkowitą brutto zamówienia za dostarczone ciepło do wymienionego obiektu. 
MC – oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla wymienionego obiektu  
CZ – oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla wymienionego obiektu 
CP – oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla wymienionego obiektu (zł/MW,za 
miesiąc). 
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LM – oznacza liczbę miesięcy obowiązywania umowy dla wymienionego obiektu – 
PZ – oznacza planowane zużycie energii cieplnej dla wymienionego obiektu  
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). 
 

XV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 

 

Xn = Xc  gdzie: 

KRYTERIUM RANGA (%) 

Xc 

 

Cena oferty 

 

60 % 

Xz 
Zatrudnienie na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem 

stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu. 
10% 

Xpt Czas reakcji celem dokonania przeglądu technicznego 30% 

 RAZEM     100 % 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą 
oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców. 
Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie mniejsza 
(proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej) ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem.  

Cena oferowana (Xc ) - o wadze 60% (60/100 pkt). 

Przy ocenie kryterium „cena oferowana” zostanie wykorzystany wzór: 

𝑃𝑈𝑁𝐾𝑇𝐴𝐶𝐽𝐴 = 60𝑝𝑘𝑡 ×  
𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝑁𝐴𝐽𝑁𝐼Ż𝑆𝑍𝐴 𝐶𝐸𝑁𝐴 

𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝐵𝐴𝐷𝐴𝑁𝐴
 

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto realizacji całości zamówienia w poszczególnych 
częściach, oferty złożonej przez Wykonawcę.  

Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą wg tego kryterium oceny jest oferta, która 
przedstawia najniższą cenę brutto realizacji przedmiotu umowy. W trakcie oceny pozostałe 
oferty uzyskają proporcjonalnie (zgodnie z powyższym wzorem) mniejszą ilość punktów w 
stosunku do oferty najkorzystniejszej.  
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Zatrudnienie na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności 

na min. 1/2 etatu  (Xz ) - o wadze 10% (10/100 pkt). 

 

Punkty za kryterium „Zatrudnienie na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia 
niepełnosprawności na min. 1/2 etatu” zostaną przyznane w następujący sposób: 

Zatrudnienie na umowę o pracę osoby ze 
stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności 

na min. 1/2 etatu 

Liczba punktów 

 

1 osoba 2 

2 osoby 4 

3 osoby 6 

4 osoby 8 

5 osób 10 

 

 

Czas reakcji celem dokonania przeglądu technicznego (Xpt ) - o wadze 30% (30/100 pkt). 

 

Wykonawcy zostaną przyznane punkty za skrócenie terminu w jakim Wykonawca dokona 
sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego 
zainstalowania, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowości 
wskazań. 
Maksymalny wymagany czas na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego – 72 godziny (liczone w odniesieniu do dni roboczych). 
 
 

Najkrótszy czas wskazany w ofertach   
-----------------------------------------------------          x 30 = liczba punktów 
  Czas wskazany  w ofercie badanej 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans punktów 
liczony według poniższego wzoru: 

Xn = Xc +Xz +Xpt 

 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

• Umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. 

• Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez 
zamawiającego. 

• Przed podpisaniem umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy. 
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XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.  
 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, 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 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu 
odwołanie przysługuje wyłącznie w zakresie o którym mowa w treści art. 180 ust. 2 pkt. 1-6 
ustawy Pzp. 
 

XX.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH. 

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem na części wskazanym 
w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolnie 
wybraną ilość części.  

 
 
 

XXI. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 
UST. 1 PKT 6 i 7, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

 

Zamawiający nie przewiduje takich zamówień. 
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XXII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 
SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 
 

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

 
Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej,  
tylko w zakresie określonym w punkcie VIII SIWZ. Korespondencję elektroniczną należy 
kierować na adres: biuro@crs-bielany.waw.pl    
 
 
XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

 
Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie obowiązującej na 
terenie Polski, czyli w złotych i groszach. 
 

XXV. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, 

 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem „aukcji 
elektronicznej”, o której mowa w art. 91a ustawy Pzp. 
 

 

XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE ICH ZWROT.  

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVII. WSKAZANIE KTÓRA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE ZOSTAĆ POWIERZONA DO 
WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCĘ. 

 

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć do 
wykonania podwykonawcy wskazując jednocześnie szczegółowe zakres powierzonych robót.  
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XXVIII. INFORMACJE DODATKOWE 

 
1. Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
2. O wynikach postępowania zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po jego 

zakończeniu.  
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 
5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być „parafowane” przez 

osobę podpisującą ofertę. 
6. W wypadku załączenia kserokopii dokumentów (oświadczeń itd.) winny one być opatrzone 

napisem „za zgodność z oryginałem” i parafowane przez osobę podpisująca ofertę. 
7. Wszystkie strony złożonej oferty musza być podpisane (parafowane) przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz. 
8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta 

(zbindowana). 
9. Zamawiający informuje, że każdemu Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania wersji 

pisemnej dokumentacji na jego wniosek.  
10. Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) nie będą udostępniane innym 

uczestnikom postępowania, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie tajemnicę tych informacji i 

oświadczył, że nie mogą one być udostępnione.  

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rekreacyjno-

Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa z 

powołanym w CRS inspektorem ochrony danych osobowych, można skontaktować 

się mailowo: biuro@crs-bielany.waw.pl bądź listownie, pisząc na adres wskazany 

powyżej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843, z późn. zm.); 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres 

wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
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niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami Administratora Danych. Po tym okresie dane osobowe będą 

przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.  

4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

7) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowią następujące 

dokumenty : 

• Załącznik nr 1:  Formularz ofertowy; 

• Załącznik nr 1a: formularz cenowy; 

• Załącznik nr 2:  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   

• Załącznik nr 3: Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 

• Załącznik nr 4: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

• załącznik nr 5: Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy; 

• załącznik nr 6: wykaz wykonanych usług; 

• załącznik nr 7: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

• załącznik nr 8a opis przedmiotu zamówienia 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

…........................ dnia  ….......................... 
Znak sprawy ZP-7/CRS/2019 

 
 

O F E R T A 
(wzór) 

 
 
 

Nazwa firmy ..................................................................................................................................... 

Adres firmy ..................................................................................................................................... 

Powiat ............................................................ województwo ....................................................... 

Numer NIP ..................................., Numer REGON .....................................,  

Numer telefonu ...................................... Numer fax. ........................................................ 

Poczta elektroniczna  ....................................................................................................................... 

 

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

Kompleksową dostawę energii cieplnej do budynków Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, oświadczamy, że: 
1. Zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń.  

2. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy). 

4. Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na 

warunkach nie gorszych dla zamawiającego niż wskazane w tej umowie.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu składania 

ofert. 

6. W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości 

składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.  

7. Zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

8. Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu 
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10. Przedmiot umowy oferujemy wykonać za cenę – zgodną z formularzem cenowym (załącznik 

nr 1a). Oferowana cena za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty.  

11. Przedmiot zamówienia oferujemy realizować w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 

31.12.2021 r. 

12. Akceptujemy termin płatności do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru 

należytego wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT. 

13. Oświadczam/my, że do realizacji zamówienia zostanie zatrudnione………….( podać liczbę)_ 
osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

 
14. Czas reakcji celem dokonania przeglądu technicznego (podany w godzinach w odniesieniu 

do dni roboczych)  …………………………godzin (nie więcej niż 72 godziny). 
 
 
Wraz z ofertą przedkładamy: 

Załącznik nr 1a stanowiący integralną część oferty – kalkulacja cenowa; 

………………………………..; 

 

 

 

.......................................................................... 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Znak sprawy ZP-7/CRS/2019 

     ZAŁĄCZNIK NR 1a do oferty  

KALKULACJA CENOWA  
Część nr 1 
 
 
 

Obiekt 

Symbol grupy 
taryfowej z 

aktualnej taryfy 
Wykonawcy 

CZ 
(zł brutto 
MW/m-c) 

CP 
(zł brutto 
MW/m-c) 

EFEN 
 (zł brutto 

GJ) 

CD  
(zł brutto 

GJ) 

C 
(zł brutto 

GJ) 
MC (MW) PZ (GJ) LM 

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 5 6 7 8 9 10 11 

Obiekt nr 1: 
Centrum 

Rekreacyjno – 
Sportowe  

m. st. Warszawy  
w Dzielnicy Bielany  

ul. Conrada 6,  
01-922 Warszawa 

       5100 24  

 

 

.......................................................................... 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Znak sprawy ZP-7/CRS/2019 

     ZAŁĄCZNIK NR 1a do oferty  

KALKULACJA CENOWA  
Część nr 2 
 
 
 

Obiekt 

Symbol grupy 
taryfowej z 

aktualnej taryfy 
Wykonawcy 

CZ 
(zł brutto 
MW/m-c) 

CP 
(zł brutto 
MW/m-c) 

EFEN 
 (zł brutto 

GJ) 

CD  
(zł brutto 

GJ) 

C 
(zł brutto 

GJ) 
MC (MW) PZ (GJ) LM 

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 5 6 7 8 9 10 11 

Obiekt nr 2: 
Centrum 

Rekreacyjno – 
Sportowe  

m. st. Warszawy  
w Dzielnicy Bielany  

ul. Lindego 20 
Warszawa 

       7600 24  

 

 

.......................................................................... 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Znak sprawy ZP-7/CRS/2019 

     ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 

……………………………………………………
…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP lub 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 do budynków Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

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

 

                              ………………………………………… 
                  (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli 
dotyczy): 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
..……………………………………………………………………………………………………………….……..……………………….., 
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

 

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

 

                            ………………………………………… 

              (podpis) 

 
*Do oferty Wykonawca dołącza zobowiązanie podmiotu udostępniającego wskazanego powyżej, w formie pisemnej. 

 

 

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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Znak sprawy ZP-7/CRS/2019 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

……………………………………………………
…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP lub 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 do budynków Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 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). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: ……………………………………………………. 

 

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

                   ……………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
(jeżeli dotyczy): 

 

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 lub KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jeżeli dotyczy): 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,  
a także w zależności od podmiotu: NIP lub KRS/CEiDG), nie podlega/ą 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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Znak sprawy ZP-7/CRS/2019 

            ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Kompleksową dostawę energii cieplnej do budynków 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 
Warszawa, oświadczam, co następuje: 
 
 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

Siedziba Wykonawcy: .................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 
Informuję(informujemy), że Wykonawca, którego reprezentuję(reprezentujemy) 

 
nie należy / należy* 

 
do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Uwaga! 
Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 23) Wykonawców  którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej   w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 
poz. 798, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, wyklucza się z postępowania, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 dnia ..................  
 

 
...................................................... 

(podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
      do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Istotne postanowienia umowy 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zapewnienie dostarczania energii cieplnej (sprzedaży 

i dystrybucji/przesyłu) do budynku Kompleksową dostawę energii cieplnej do budynków 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 

Warszawa, ul. ………………………….. . 

2. Przewidywana moc cieplna …… MW - w tym: 

a) na potrzebo c.o. ………… MW 

b) na potrzeby c.w. ………. MW 

c) na potrzeby c.t.  ………….. MW 

d) na potrzeby inne ……….. 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, będących własnością Zamawiającego. Sieć ciepłownicza oraz układ 
pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w węźle cieplnym stanowiący własność 
…………………………… Temperatura wody zostanie ustalona w tabeli regulacyjnej wody 
sieciowej, stanowiącej załącznik do umowy, a zmiana wartości zawartych w tabeli nie będzie 
stanowiła zmiany umowy. 

4. Wykonawca zawarł umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej, w ramach której dystrybutor 
sieci zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.  

5. Wykonawca może wykonać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców. Wykonawca 
odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania lub zaniechania 
własne. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pisemnie 
powiadomić Zamawiającego o danych podmiotu świadczącego usługi dystrybucji.  

 
§ 2. 

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła zostanie zawarta na czas określony 24 miesiące. 
Przewidywany okres obowiązywania umowy: od ……………… do …………….. lub do wyczerpania 
kwoty (brutto),…………….stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności co 
nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania umowy może ulec przesunięciu, w 
zależności od opóźnienia w odbiorze przyłącza energii cieplnej.    

 
§ 3. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy przy zastosowaniu bieżących taryf oraz bonifikaty za ograniczenia 

w dostarczaniu ciepła (tj. niedostarczone ciepło lub ograniczenie mocy cieplnej), nie może 

przekroczyć łącznej kwoty brutto ………………zł.  

2. Rozliczenie dostawy energii cieplnej będzie następować w cyklach miesięcznych zgodnie z 

faktycznym zużyciem, na podstawie odczytów urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

3. Ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

dostarczania energii cieplnej (sprzedaży i dystrybucji/przesyłu) dokonywane będzie na 

podstawie faktycznych odczytów z urządzeń pomiarowych, odpowiednio według cen, stawek 
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opłat oraz zasad rozliczeń określonych w aktualnej taryfie dla grupy taryfowej z 

zastosowaniem ewentualnej bonifikaty.   

4. Ustawowa zmiana cen i stawek opłat wynikająca ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki będzie powodowała zmianę podstawy dokonywania rozliczeń, o 

których mowa w ust. 2 i 3. Zmiana ta będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie taryfy i nie 

będzie wymagała zmiany niniejszej umowy w formie aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich 

stosowania, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz o terminie ich 

obowiązywania, przesyłając jednocześnie wyciąg z obowiązującej taryfy. 

6. Rozliczenia będą dokonywane w oparciu o miesięczne odczyty, o których mowa w ust. 2, 

przeliczane wg obowiązujących stawek i opłat. 

7. W przypadku zmian, o których mowa w 4, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulegnie 

zmniejszeniu lub zwiększeniu o wartość dokonywanych zmian. 

8. Należności Wykonawcy regulowane będą zgodnie z wystawionymi fakturami, po zakończeniu 

okresu rozliczeniowego, w terminie do …….… dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany do wystawiania faktury VAT raz w miesiącu. Zamawiający wyraża zgodę na 

dostarczanie faktur drogą elektroniczną lub e-Faktura, na adres mailowy Zamawiającego: 

………………. 

 

Faktury będą wystawione na: 
Miasto Stołeczne Warszawa 
Pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa,  
NIP: 525-22-48-481.  
 
Na fakturach jako odbiorca i płatnik wskazany będzie: 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe 
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany  
ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa. 

 

9. Zamawiający przedłoży Wykonawcy zapotrzebowanie na dostawę energii cieplnej przy 

podpisaniu Umowy. W przypadku zmiany zużycia energii cieplnej w stosunku do 

zapotrzebowania rocznego na dostawy energii cieplnej spowodowanego warunkami 

atmosferycznymi, zostanie sporządzona korekta zapotrzebowania rocznego. Korekta nie rodzi 

obowiązku sporządzania aneksu do umowy. 

  
§ 4. 

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 



  strona 28 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. 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. 

 
§ 5. 

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

i warunkami zawartej umowy; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) informowania Wykonawcy o planowanych remontach instalacji będących własnością 

Zamawiającego. 

 
§ 6. 

1. W przypadku pisemnego zgłoszenia na wskazany adres e-mail Wykonawcy …………………….. 
przez Zamawiającego zastrzeżenia do wskazań układu pomiarowego, Wykonawca jest 
zobowiązany do: 
1) dokonania przeglądu technicznego i sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, w 

ciągu do ………. godzin od zgłoszenia nieprawidłowości 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. 

2. W przypadku opóźnienia w dokonaniu sprawdzenia prawidłowości wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania w stosunku do …… Zamawiający 
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będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 300 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku 

do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
§ 7.  

1. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, 

w wymiarze czasu pracy co najmniej 1/2 etatu ... osób niepełnosprawnych, tj. osób 

spełniających przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz ściśle przestrzegać w stosunku do tych pracowników prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy i obowiązku 

odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na 

ww. warunkach może dotyczyć zarówno osób nowo zatrudnionych, jak również osób wcześniej 

zatrudnionych przez Wykonawcę, skierowanych/oddelegowanych do realizacji niniejszego 

zamówienia. 

2. Wykonawca w terminie do 30 dni, licząc od dnia podpisania Umowy, zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu zanonimizowanych dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, w formie: 

1) złożenia poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę. 

Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) złożenia poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii orzeczenia  

o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub kopii 

orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy lub kopii dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność danej osoby w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przy czym imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

3. W przypadku zmiany osób/osoby niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie nowej osoby na podstawie umowy o pracę, wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2, w ciągu 
30 dni od dnia dokonania zmiany.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności do: 
1) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, określonych w ust. 

2 pkt 1 i 2, oraz dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty lub złożyć wyjaśnienia w terminie 
14 dnia od dnia wezwania przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 6 stosuje się 
odpowiednio. 

6. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna z tytułu nienależytego wykonania Umowy 
za każdy dzień niezatrudniania na podstawie umowy o pracę liczby osób niepełnosprawnych 
zadeklarowanych w ofercie, w wysokości 0,01% łącznej kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 
1, za osobę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

7. Nieprzedłożenie do wglądu przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 2 lub 3 żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

(§ 7 dotyczy sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej) 

 
§ 8. 

Umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca 
nie dotrzyma warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
przywrócenia stanu zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami, w terminie, według 
wyboru Zamawiającego, nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 3 miesiące od otrzymania 
wezwania. 

 
§ 9. 

1. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są: 

1) …………………. tel: ………….. e-mail: ……………………  

2) ………………… tel: ………….. e-mail: ……………… 

2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: 

   Pan/Pani…………………………………………… tel……….e-mail:…………….. 
3. Zmiana osoby do kontaktu i osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego może nastąpić w 

formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 
§ 10. 

1. 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 2019 r. 

poz.1843 ze zm.); 

2) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.) 

wraz z przepisami wykonawczymi; 

3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). 

2. Integralną częścią umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki: 

1) Taryfa lub wyciąg z Taryfy Wykonawcy obowiązujący w zakresie nie sprzecznym z 

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

postanowieniami umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy Wykonawca stosuje ogólne warunki 

umowy), 

3) kserokopia oferty Wykonawcy. 
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Załącznik nr 4 do Umowy 
 

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków przez Wykonawcę w zakresie wypełnienia obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO 

(względem osób, których dane zostaną udostępnione w związku z zawarciem Umowy) 

 

 

_________,  dnia ……………….. 

 

 

Dane Wykonawcy 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

 

 

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam/-y, że Wykonawca wypełnił obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) 

lub pośrednio (osoby trzecie) pozyskał i udostępnił w związku z realizacją zawartej z Centrum 

Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa 

_____ z dnia ____________ r. 

 

Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


