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W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż próg unijny prowadzonym
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

o jakich stanowi art. 3 ustawy z LI września 2ot9 r. - Prawo zamówień publicznych
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Dostawa energii cieplnej dla ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo
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RozDzlAŁ l. zAMAWlAJĄcY (NAZWA lADRES oRAz lNNE DANE TELEINFoRMATYCZNE)
ośrodek Sportu i Rekreacji m. st' Warszawy W Dzielnicy Bemowo,
ul. oławska 3a

OL-494 Warszawa
Adres e-mail: sekretariat@osirbemowo.pl
Numer telefonu: (22) 86L 56 90
Adres strony internetowej: www.osirbemowo.pl zawierająca odesłanie na Platformę przetargową pod

adresem:
https ://osir-bemowo.eb2b.com. p I

Godziny pracy: 8:00-1"6:00 od poniedziałku do piątku

zwa ny dalej,,Ĺamawiającym"

RozDzlAŁ tt. TRYB UDZIELENlA zAMóWlENtA PUBLIczNEGo

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września ŻoI9 r'
Prawo zamówień publicznych (Dz' U. z2022r. poz. t7Iozpóźn.zm.| zwaną w dalszej części ustawą.
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy Wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez prowadzenia negocjacji, co oznacza tryb
podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt L ustawy.

3. Postępowanie prowadzone jest dla wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny.

RozDztAŁ Itt. oPls PRZEDMtoTu zAMóWtEN|A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej dla ośrodka Sportu i Rekreacji m.st' Warszawy
w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni ,,Pingwin" przy ul. oławskiej 3A w Warszawie.

1. Wymaganiatechniczne:
1) Moc cieplna zamawiana - 0,7200 MW

w tym:
a) moc cieplna na potrzeby ogrzewania - 0,0700 MW,
b) moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia - o,2ooo MW,
c) moc cieplna na potrzeby ciepłej wody maksymalna _ 0,3230 MW,
d) moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego - 0,4500 MW.

2) Natężenie przepływu ciepła dla zimy - 8,4 m3/h.
3) Natężenie przepływu ciepła dla lata - 9,5 m3/h.
4) Węzeł cieplny jest własnością Zamawiajacego.
5) Układ pomiarowo _ rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczone do węzła cieplnego jest

własnością Veolia Energia Warszawa S.A. ijest zainstalowany W makiecie węzła cieplnego'
6) Regulator Âp/V jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A.
7l Grupa taryfowa A3/BL/C3.
8) Temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania - 70 stopni C.
9) Powierzchnia całkowita budynku wynosi 3 967,65 m2.

Ż. Szacunkowe zużycie ciepła w okresie obowiązywania umowy wyniesie 6 o35 GJ.
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (cPV)
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RozDzlAŁ tV. lNFoRMAoA NATEMAT czĘśc!zAMoWlENtA t MożLlWośc! SKŁADANIA oFERT
czĘśctoWYcH

L' oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych. Zgodnie z art. 9]- ust. 2 przedmiot zamówienia obejmuje jeden rodzaj zamówienia i ze
względów technicznych trzeba go zlecijednemu wykonawcy.

z. oferta częściowa stanowić będzie ofertę o treści niezgodnej z warunkami zamówienia i zostanie
odrzucona, zgodnie zart.Ż26 ust. 1pkt 5 ustawy.

RozDzlAŁ V. tNFoRMAoA NA TEMAT MożLtWośq SKŁADANIA oFERT WARIANToWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

RozDzlAŁ Vl. lNFoRMAcJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH DoDATKoWYCH DosTAW

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art' 214 ust'1 pkt 8 ustawy

RozDztAŁ Vll. MAKSYMALNA tlczBA WYKoNAWCoW, z KTóRYMI zAMAWlAJĄcY zAWRzE uMoWĘ
RAMoWĄ

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej

RozDztAŁ Vtll. TERMlN WYKoNAN!A zAMoWlENlA

Wymagany termin wykonania zamówienia - umowa realizowana będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia Żo23r.

RozDzlAŁ lx. PRoJEKToWANE PosTANoWlENtA UMoWY W SPRAWIE zAMoWlENtA PUBLICZNEGo,
KTóRE zosTANĄ WPRoWADZoNE Do TREśclTEJ uMoWY

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publĺcznego, które zostaną wprowadzone
do treścitej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe

w oparciu o art. 455 ust. ]. pkt L ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawĺe której dokonano
wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ'

7.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art' 455 ust. L pkt 2-4 oraz
ust. 2 ustawy.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XX|X swz.

RozDzlAŁ x. oPls sPosoBU oBtlczENlA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ'
2. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia oraz ceny za jednostkę rozliczeniową.
3' Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego

wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające zobowiązujących przepisów.
5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ) informuje

Zamawiającego, czy wybór oferty będzĺe prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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4.

RozDzlAŁ xt. tNFoRMAoA NA TEMAT MoŻuwoścl RozLlczANlA sIĘ W WALUTACH oBcYcH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN)

RozDzlAŁ x!l. tNFoRMAoA o śRoDKACH KoMUNlKAot ELEKTRoNICZNEJ, PRZY UżYoU KToRYCH
zAMAWlAJĄcY BĘDzlE PoRozUMlEWAŁ slĘ z WYKoNAWCAM!

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

z. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy
zakupowej (dalej: ,,Platforma") pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://osir-
bemowo.eb2b.com.pl. która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.

3' ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwa!ifikowanym podpisem
elektronlcznym),

Z\ w postaclelektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
Zamawĺający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca Ż002 r. o świadczenĺu
usług drogą elektroniczną, mogą zażądaćod drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść
jest udokumentowana.
Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej informacje
dotyczące:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
lnformację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na Platformie przetargowej.
Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę
przetargową.

RozDzlAŁ xlll. lNFoRMAoE o WYMAGANIACH TEcHNtczNYcH l oRGANlzAcYJNYcH sPoRzĄDzANlA,
WYSYŁANIA l oDB! ERAN lA KoREsPoN DENo t ELEKTRoN tczN EJ

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie
Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezptatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https://platforma.eb2b.com. pl/user/terms lu b https://osir-bemowo.eb2b.com. ol/user/terms).
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj' bezpłatnie
rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
lnstrukcja korzystania z Platformy:
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4.

1) w zakładce ,,Postępowania" , dalej ,,Lista postępowań otwartych" wykonawca wybiera niniejsze
postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,Zgłoś się do udziału W postępowaniu" przechodzi

odpowiednio do Formularza rejestracyjnego -W przypadku, kiedy wykonawca nie posĺada konta

na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu W przypadku posiadania konta
na Platformie;

2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną
(e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego
konta podlega weryfikacji iakceptacji operatora, która może potrwać do24h (8h roboczych).

3) zgłoszenie do postępowania Wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu
danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane
przez Platformę;

4) W zakładce ,,Zalączniki organizatora" przedmiotowego postępowania dostępna jest
dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje
po kliknięciu na wybranyzałącznik iwciśnięciu polecenia,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich
załączników jednocześnie należy wybrać polecenie ,,Pobierz paczkę", a następnie ,,Pobierz
wszystkie załączniki organizatora".

5) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmĺany jakich w trakcie
postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie
Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci lnternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/L mbf s,

2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor
dwurdzeniowy o taktowaniu min' 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac
oS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata
od daty wszczęcia postępowania)

3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje:
Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera

4) włączona obsługa javaScript,

5) zainstalowany program obsługujący stosowan e przezwykonawcę formaty plików (np' Acrobat
Reader dla plików w formacie 'pdf).

Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki
na Platformie, według lnstrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników
w zakładce,,Pomoc" -,,lnstrukcje"'

Zamawiający zaleca Wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB
a W przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki ,,ZłóŻ ofertę" w trakcie
eta pu składania ofert/wn iosków.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektronĺczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego),
składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje".

Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także
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składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje"'

6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t'j. oz. U' z Ż0I7 r. poz. 570 z pőźn. zm.), tj. rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia L2 kwietnia 2ot2 r. W sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 20t7 r' poz. 2247) _ W szczególności
w formatach: .pdţ .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.

Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf'

7. Zaleceniazamawiającegoodnośniepodpisuelektronicznego:
a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie ,,pdť' zaleca się podpis w formatem PAdEs,

- dokumenty W formacie innym niż ,,pdÍ" zaleca się podpisywać formatem XAdES.

b) odnośnie podpisu osobistego:

- dla dokumentów w formacie ,,pdf" lub ,,xml" zaleca się podpis Wewnętrzny (otoczony),

- dokumenty w formacie innym niż ,,pdť' zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym
lub otaczającym.

c) odnośnie podpisu zaufanego:

- wielkość dokumentów nie może przekraczać,10 MB, dostępny format podpisu ,,xml" '

8. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania
do Platformy.

9. lnformacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu odbioru danych:

1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;

2) formularze dostępne są W formacie HTML z kodowaniem UTF-8;

3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej
części sekundy;

a) pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są W Platformie jako
zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu
w kolumnie,,Data przesłania".

RozDzlAŁ xlv. oPls sPosoBu UDzlELANlA WYJAśNIEŃ DoTYczĄcYcH sPEcYFIKAc't WARUNKÓW
ZAMOWTEN!A

1. Treść SWZ wrazz załącznikami zamĺeszczona jest na Platformie przetargowej.
2' Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert, o ĺle wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie późnĺej niż na 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
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4. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści sWZ oraz inne informacje związane z niniejszym
postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie przetargowej, w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie przetargowej.

6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SWZ.

RozDzlAŁ xV. osoBY zE sTRoNY zAMAWlAJĄcEGo UPRAWNIoNE Do KoMUNlKoWANlA slĘ
Z WYKONAWCAMI

Zamawiający Wyznacza następującą osobę do komunikowania się z Wykonawcami, W sprawach dotyczących
niniejszego postępowania: Pau!ina Ptasińska.

RozDzlAŁ xV!. oPls sPosoBU PRzYGoToWANtA oFERTY

ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub wedtug takiego samego schematu, stanowiącego
załączniki nr ]. do SWZ. ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
oferta wÎazz załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający
zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana WeWnętrznym kwa!ifikowanym
podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego nateży pamiętać
o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się
automatycznie podczas złożenia podpisu.
Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złožyć,z
3'1. oświadczenie, o którym mowa w art. L25 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu

z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału W postępowaniu, w zakresie wskazanym
w rozdziale XlX sWZ - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. oświadczenie stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący Wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w SWZ. oświadczenie składa sĺę, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (w postaci elektronĺcznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku
powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, W przypadku polegania
na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia Wraz
z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, wjakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie
zzałącznikiem nr 5 do SWZ)'

3.2. oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi
postanowieniami umowy w sprawĺe zamówienia, które zostaną Wprowadzone do umowy
w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią
zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ. oświadczenie składa się, pod
ry8orem nieważności, W formie elektronĺcznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifĺkowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronĺcznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.3. Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcvlőw ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego.
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Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo
zostało wystawione W postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem W postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z pełnomocnictwem W postaci papierowej, może dokonać mocodawca
(osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz'

3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdza jący,Że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobamitych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach
określonych w art. LL8 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w
postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronĺcznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy)
zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem W postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający
zasoby lub notariusz.

3.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) _ zalecane, nĺewymagane.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ofertę należy sporządzić zgodnie zwymaganiami

SWZ.
5. ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje

się kwalifikowanym podpĺsem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63. ust. 2 ustawy

a) Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdEs,

- dokumenty w formacie innym niż ,,pdť'zaleca się podpisywać formatem XAdES.

b) Zalecenia Zamawiającego odnośnĺe podpisu osobistego:

- dla dokumentów w formacie,,pdf" lub ,,xml" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),

- dokumenty w formacie innym niŻ ,,pdť' zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym.

c) Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:

- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml".

ofertę oraz Wszystkie towarzyszące jej oświadczenia oraz dokumenty sporządza się z zachowaniem
postacielektronicznejw jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ustawyz dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaĄi działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. oz. U. z 2oI9 r. poz. 7oo z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ].2
kwietnia 2oL2 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U' z 2oL7 r. poz. 2247) _ W szczególności w formatach: .pdĹ .doc, .docx,
.rtf lub .odt.
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6' oferta Wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji

i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu, powinno być dołączone do oferty,
o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

7. Zgodnie z przepisem art. 99 Ş 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej

- złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 61 ust. 1 ustawy musi być sporządzona, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinno
być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złoŻyć w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego.

8. W przypadku, gdy szczególna forma pełnomocnictwa nie jest wymagana (nie obejmuje swoim
zakresem uprawnienia do dokonywania czynności prawnych w postępowaniu, dla których Wymagana
jest szczególna forma elektroniczna), może ono zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego albo elektronicznej kopii poświadczonej za zgodności z oryginałem przez notariusza
opatrzonej jego kwalifi kowanym podpisem elektron icznym.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo
do reprezentowania ich W postępowaniu o udzĺelenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich
pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.

10. Treść oferty musi odpowiadać treści sWZ. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów
formularzy przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę przygotowaną
samodzielnie z zastrzeżeniem, że będzie one zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia oraz
informacje określone przez zamawiającego w treści wzorów załączonych do SWZ.

L1. Wykonawca winien wczytać ofertę jako załączniki na Platformie, według lnstrukcji korzystania
z Platformy, PţzY użyciu zakładki ,,7łóż ofertę".

t2. 7amawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z lnstrukcją
korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert (złożenie oferty w zakładce Pytania/lnformacje).

13. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowanĺem i złożeniem oferty za wyjątkiem okoliczności,
o których mowa w art. 26L ustawy.

14. Wykonawca, nie później niż w terminĺe składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r'
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 22079 r., poz.1O1O). W takim przypadku Wykonawca
powinĺen zastrzeżoną część oferty wyodrębnić w postaci niezależnych plików i wczytać je wraz z ofertą
w sposób określony w lnstrukcji korzystania z Platformy dla tego rodzaju informacji (wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,1alącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa").
Zamawiający zaleca, aby pliki zawierające informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
zostały przez wykonawcę nazwane przy użyciu zwrotu ,,informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa". Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepĺsów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazaţ iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 222 ust.5 ustawy.
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15. Wykonawca/ za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunięciu plików

skladających się na ofertę.

16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.

RozDztAŁ xvll. !NFoRMACJA NA TEMAT WsPoLNEGo UB!EGANtA slĘ WYKoNAWcoW
o UDzlELENtE zAMÓWlENtA

t. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Ż. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
W postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej
do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienĺa, zobowiązani się złożyć wraz zofertą
stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 3'3. rozdz. XVl sWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnĺctwo do Występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr I
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą,
albo z umowy Wykonawców wspótnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnĺonego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa W art. 125 ustawy (ust. 3.L. rozdziału XVl sWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
W postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykazuje spełnianie warunków udziału W postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia -
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia' Powyższ e oznacza, iż:
5.1. oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć' każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego

warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone
łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika
występującego W imieniu wszystkich podmiotów.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenĺe zamówienia.

RozDzlAŁ xvll!. lNFoRMAoA NA TEMAT PoDWYKoNAWCóW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcyf ow, musi wyraźnie

w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca
oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy W tym celu wypełnić
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załączniki nr 1doSWZ. Wprzypadku, gdy
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Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać
w formularzu ,,nie dotyczy" lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt
niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj.
bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia
(jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje Wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4, Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. ].].8 ust. L ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału W postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

RozDzlAŁ xlx. PoDSTAWY (PRzEsŁANKl) WYKtUczENtA z PosTĘPoWANlA, WARUNKI
W PosTĘPoWANlu WYKAZ PoDMloToWYcH śnoorow DoWoDoWYcH

UDzlAŁU

t'. o udzielenie zamówienia mogą się ublegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2| spełniają warunki udziału W postępowaniu, określone przez Łamawiającego w ogłoszeniu

o zamówieniu oraz W ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.

2. Podstawywykluczenia:

2.L. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art.
108 ust. 1 pkt 1_6 ustawy (obligatoryjne przesłankiwykluczenia}:

L) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnĺenie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c)o którym mowa w art. 228_230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art.46lub art' 48 ustawy

z dnia 25 czerwca Ż}Lo r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 9 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2oL2 r, o skutkach powĺerzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz.769l;

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296_307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art' 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
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przeciwko wiarygodności dokumentóW, o których mowa w art. 27o_Ż77d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe;

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1i3 lub art. ]-0 ustawy z dnia ].5 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpĺeczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziatu w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;

4)wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienĺa publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwĺerdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególnościjeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2oo7 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyliodrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa W art. 85 ust. L, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej 8rupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia L6lutego ŻOO7 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
W postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.2. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia
zawarte w art. 109 ust. 1 ustawy i wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących
przypadkach:

L) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmĺotowych środków dowodowych;

2) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzĺelenie zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

3.1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:

3.1.L. Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie

L4



Wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w
oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia t997r., Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz'U'
zŻ0Ż0r', poz.833).

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

4.I. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw
(przeslanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie
Wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na
dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. L08 ust. L pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia i.6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
ikonsumentów (Dz. U.z2020 r. poz. to76i 1086), z innym Wykonawcą, który złożyl odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
w zakresie pkt ł.r składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania
warunków udziału W postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego
rozdziału swz), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych (aktua!nvch na dzień ich złożenial:

4.2.

L.

Ż

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.1'1.
Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną
lub aktualnej koncesji w zakresie Wytwarzanĺa energii cieplnej wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.

RozDzlAŁ xx. KoRzYsTANtE PRzEz WYKoNAWCĘ z zAsoBow lľľvcH PoDMtoToW
W CELU PoTWtERDzENlA sPEŁNlANtA WARUNKów uoznŁU W PosTĘPoWANlU

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz W odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego W ust. 3.1. rozdziału XlX sWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realĺzując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobamitych podmiotów.
3.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału

sWZ, potwierdza, że stosunek lączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
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4

5

L.

- czY i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału W postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnĺania warunków udziału
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczenia o którym mowa w ust. 3.1
rozdziału XVl sWZ, składanego wrazz ofertą).
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału W postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminĺe określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

RozDzlAŁ xx!. PRoCEDURA SANACYJNA - sAMooczYszczENtE

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt L,2 i 5 lub art. L09
ust. ]. pkt 8 i pkt 10 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawĺenia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe

postępowa n ie Wykon awcy,
b) zreorganizowałpersonel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,

WeWnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań

za nieprzestrzegan ie przepisów, WeWnętrznych regu lacji l u b sta ndardów'

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa W ust. 1niniejszego
rozdziału sWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając Wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa
w ust. 1 ninĺejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelnoścĺ, Zamawiający
wykluczy Wykonawcę.

RozDzlAŁ xxll. WYMAGAN|A DowczĄcE WADIUM

2

Zamawiający nie Wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
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RozDzlAŁ xxttl. sPosog onaz TERMtN SKŁADAN|A oFERT

1, oferty należy zloŻyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub

https://osir-bemowo.eb2b.com.p| przy użyciu zakładki ,,ZłoŻ oÍertę" w terminie do dnia: 02.t2.2022 r,

do godziny 10:00

Ż. ZamawiającY, Po upływie terminu składania ofert, a bezpośrednio przed ich otwarciem, udostępni na

Platformie w zakładce Załączniki organizatora informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy.

Uwaga nr 2
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumle się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową,
tj. datę igodzlnę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego
rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.

RozDzlAŁ xx!V. TERM!N zWlĄzANlA oFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXlll sWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu
związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 3L.L2.Żo2Ż r.

RozDztAŁxxv. TERMIN oTWARclA oFERţ czYNNośctzW!ĄzANE z oTWARclEM oFERT

1. oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w dniu: o2.L2.2o22r. o godzinie
10:30.

Ż Zgodnie zart.2Ż2 ust' 5 ustawy niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiającyzamieści na Platformie
w zakładce ,,Załączniki organizatora" informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwĺskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

Ż) cenach zawartych w ofertach.

RozDzlAŁ xxvl. lNFoRMAoE o TRYBIE ocENY oFERT

L. Zgodnie z art. 2Ż3 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń'

2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona'

3. Zamawiający odrzuci złoŻoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności,
o których mowa w art' Ż26 ust.1 ustawy.

4. W przypadku, gdy nie zostanie zloŻona żadna oferta nĺepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie
unieważnione. Zamawĺający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych
w ustawie.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w Wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
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dowodowych wskazanych w swz, aktualnvch na dzień złożenia podmiotowvch środków
dowodowvch.

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która
zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru
oferty określonych w niniejszej SWZ)' Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji
(przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji) w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert.

7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,
którzy zloŻyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art, 253
ustawy.

RozDzlAŁ xxvll. oPls KRYTER|oW ocENY oFERT, WRAZ z PoDANIEM WAG TYCH KRYTER!óW l sPosoBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:

Kryterium wyboru Waga kryterium

Liczba
przyznanych

punktów w danym
kryterium

Cena brutto oferty (C) 60% 60

Zatrudnienie na umowę o pracę min

1 osoby ze stwierdzeniem
niepełnosprawności na min. % etatu

lzl

Ż5% Ż5

Termin dokonania przeglądu

technicznego (P)
L5o/o 15

Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący2

sposób:

a) Łączna cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia (C), wg Wzoru:

najniższa cena brutto oferty
Ç=

cena brutto oferty badanej
x waga kryterium (60)

Do oceny ofert w tym kryterium, Zamawiający przyjmie łączną cenę oferty zaoferowaną przez
Wykonawcę w Formularzu oferty.

Uwaga nr 3
Jeżelizľożono 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 doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towaróW i uslug, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami.
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Uwaga nr 4
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę

o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza n|ż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

b) zatrudnienie na umowę o pracę min. 1 osoby ze stwlerdzeniem niepełnosprawności na min, Tz

etatu (Z)

W kryterium tym Wykonawcy zostaną przyznane punkty za zatrudnienie osób niepełnosprawnych tj.
osób spełniających przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia L997

r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznejoraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.z2020r.
poz.4Ż6 t. j.). Wykonawca powinien zadeklarować w ofercie liczbę osób niepełnosprawnych, które
będzie zatrudniał przy realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę, w wymiarze
czasu pracy co najmniej Tz etatu. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na WW. warunkach może
dotyczyć zarówno osób nowozatrudnionych, jak również osób wcześniej zatrudnionych
Wyznaczonych do rea lizacji niniejszego zamówĺenia.

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

Zatrudnienie na umowę o pracę osoby
ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności

na min. 1/2 etatu

Liczba punktów

L osoba 5

2 osoby 10

3 osoby L5

4 osoby 20

5 osób iwięcej 25

W przypadku złoŻenia deklaracji zatrudnienia przY realizacji zamówienia danej liczby osób
niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę, w wymĺarze czasu co najmniej Tz etatu,
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego obowiązku w toku realizacji zamówĺenia pod

rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych z tytułu nienależytego
wykonania obowiązkóW umownych. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed
zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia
umowy o pracę (w przypadku jej wygaśnięcĺa) lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby
niepełnosprawnej w terminie 30 dni od ustania stosunku pracy.

c) termin dokonania przeg!ądu technicznego (Pl

W tym kryterĺum zostaną przyznane Wykonawcy punkty za skrócenie terminu w jakim dokona
sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego W miejscu jego
zainstalowania, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowości
wskazań.

Maksymalny Wyma8any czas na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo_
rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania, w przypadku powzlęcia przez Zamawiającego
wątpliwości co do prawidłowościwskazań układu, wynosi 3 dni, licząc od dnia zgłoszenia potrzeby
jego wykonan ia Wykonawcy.
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Punkty W tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

Zadeklarowany termin dokonania

sprawdzenia układu pomiarowo-

rozliczeniowego od dnia zgłoszenia

Liczba punktów

3 dni 0

2 dni 10

1 dzień 15

W przypadku braku złożonej deklaracji czasu reakcji na dokonanie przeglądu technicznego
w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie maksymalny czas reakcji (tj. 3 dni licząc od momentu
zgłoszenia potrzeby jego wykonania Wykonawcy) oraz nie przydzieli Wykonawcy dodatkowych
punktów.

oferta Wykonawcy, który zadek!aruje dłuższy termin sprawdzenia układu pomiarowo_
rozliczeniowego niż 3 dni, llcząc od dnia zgłoszenia potrzeby jego wykonania Wykonawcy zostanle
odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

3. Przyjmuje się, w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, L%wagi kryterium = L
pkt.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną
jako sumę punktów (SP) przyznanych W poszczególnych kryteriach oceny ofert: SP = C + Z + R

5' Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej lĺczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
zloŻyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

RozDzlAŁ xxvlIl. lNFoRMAoE NA TEMAT AUKCIt ELEKTRoNlczNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

RozDzlAŁ xxlx. lNFoRMAcJE o FoRMALNośclAcH, JAKIE MUszĄ zosTAć DoPEŁNtoNE Po WYBoRZE
oFERTY W CELU zAWARclA UMoWY W SPRAWIE zAMóWlENlA PUBLlczNEGo

Umowa w sprawie zamówienĺa publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 308 ust. 2
ustawy.
W przypadku wniesienia odwołania,zzastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający
nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową lzbę odwoławczą (zwanej dalej Klo lub
lzbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nĺe wynika z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia;

I

2

3
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2) W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych
podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółkicywilnej);

3) złożenia innych oświadczeń lub dokumentów, które wynikają z projektowanych postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego W ust. 3 niniejszego
rozdziału SWZ oświadczeń lub dokumentów, oznaczać,to będzie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia
umowy. Zamawiający w takim przypadku postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą W art. 263 ustawy.

5. osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy
po wyborze najkorzystniejszej oferty jest Pani Paulina Ptasińska, nr telefonu 2286L 56 90 wew. 130.

RozDzlAŁxxx. tNFoRMAoE DoTYczĄcE zABEzPtEczENlA NAIEŻYTEGo WYKoNANtA UMoWY

Zamawiający nie Wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

RozDztAŁ xxxl. PoUczENlE o śRoDKACH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄcYcH WYKONAWCY

L. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu lX ustawy - środki ochrony prawnej (art. 505 - 59o ustawy).

z' Środki ochrony prawnej przysługują WykonawcY oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub mĺał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę W wyniku naruszenia przez
zam awiającego przepisów ustawy.

3' środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
469 pkt !5, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawĺającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemĺe zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówĺenia lub zorganizowania konkursu
na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. odwołanĺe wnosi się do Prezesa lzby.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w

postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione
w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesĺone w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:
,,1. odwołanie wnosi się:
L) w przypadku zamówĺeń, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania ĺnformacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
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a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) b) 10 dni od dnia przekazania ĺnformacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2.odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówĺenia wnosi się w terminie:

1) L0 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest
równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niŻ
progi unijne.

3. odwołanie w przypadkach innych niż określone W ust' 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejszaniż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy
do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się
nie później niż w terminie:
1) L5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku

postępowania albo 30 dniod dnia publikacjiw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejogłoszenia
o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzielenĺu zamówienia,

które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie

zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki."

5' Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o którym mowa w art. 5L9 ust. 1 ustawy, stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu
okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego,,sądem zamówień publicznych,,.

6. Skargę wnosĺ się za pośrednictwem Prezesa lzby, w terminie L4 dni od dnia doręczenia orzeczenia lzby
lub postanowienia Prezesa lzby, o którym mowa w art. 519 ust' 1, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora Wyznaczonego W rozumĺeniu
ustawy z dnia 23 listopad a 2ot2 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem'

7 . od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna
do Sądu Najwyższego.
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RozDzlAŁxxxll. !NFoRMAoA W SPRAW|E zWRoTU KoszToW W PosTĘPoWANlU

Koszty udziału W postępowaniu, a W szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia okoliczności,
o której mowa w art. 261 ustawy).

RozDzlAŁxxxlll. lNFoRMAoA DoTYczĄcA ocHRoNY DANYCH oDoBoWYcH - RoDo

Zgodnie z art. ].3 ust. 1i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
20L6 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 L19 zo4.o5.ŻoL6, str. tzpóźn. zm'), zwanego dalej,,RoDo", Zamawiający
przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnlcy Bemowo z siedzibą w Warszawie (01-494) przy ul. oławskiej 3a,
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się W następujący sposób:

o pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@osirbemowo.pl,
o pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii cieplnej dla ośrodka Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do oblektu Pływalni ''Pingwin'' przy ul. oławskiej 3A
w Warszawie - l półrocze. oznaczenie postępowa niaz RZP|7 |2022, prowadzonym W trybie podstawowym,
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;

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 ].9 września 2oI9 r.-
Prawo zamówĺeń publicznych (Dz. U' z20ŻŻ r. poz. 77Ioz późn. zm.), dalej,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który Wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenĺa Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej,
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;

W odniesĺeniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane W sposób
zautomatyzowany, stosowanĺe do art. 22 RoDo;
posiada Pani/Pan:

. na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
o na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanĺa danych

osobowYch (z);

. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;

nie przysługuje Pani/Panu :

o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
o na podstawie art.2I RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdvż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo.
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pl wyĺaśnlenle: skonystanie z prawo do sprostowania lub uzupełnienĺa nie może skutkowdć zmĺonq wyniku postępowdnid o udzielenĺe zamówienia publicznego anĺ
zmianq postanowleł1 umowy w sprowie zamówienio publĺcznego w zokresle niezgodnym z ustawq,
(z) 

Wlaśnlente: zqodnÍe z art, 79 ust, 3 ustowy Pzp wystqpienie z zodaniem o którym mowa w ort. 78 ust.7 rozporzqdzenio 2016/679, nie ogronicza przetwarzanią
danych osobowych da czasu zdkołiczenia postepowonid o udzielenie zamówienia publicznego.
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L,

2.

zAŁĄczNlK NR 1 - FoRMULARZ oFERTY

OFERTA

ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Bemowo,
uI. oławska 3a,
OL-494 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr RzP17 /Żo22 na ,,Dostawę energii cieplnej dla ośrodka Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo na rok 2023" my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujqce wspólnie
podoć nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składajqcych wspólnq oÍertęľl)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją lstotnych Warunków
Zamówienia, zwaną dalej SWZ.

ośwleoczAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do reprezentowania nas
w postępowaniu lub reprezentowania nas W postępowaniu i zawarcia umowy jest:

(Wypełniojq jedynie przedsiębiorcy składajqcy wspólnq oÍertę lub Wykonawcy, którzy w powyższych zakresie ustąnowili

pełnomocnictwo)

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto oferty
...... zl (podana cyfrowo isłownie).

Na niniejszą cenę składają się następujące elementy:
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Obiekt

Symbol
grupy

taryfowe
j z taryfy
wykona

wcy

cz
(zł

brutto/
MW,
m-c)

CP
(zł

brutto/
MW,
m-c)

EFEN

(zł

brutto/o.l)

CD
(zł

brutto/G
J)

co
(zł

brutto/
GJ)

MC
(MW)

PZ
(GJ)

tM

c
Cena brutto
Kol. 8x(kol.

3+kol.4)x kol.
10+ kol. 9 x

(kol.5+kol.6
+ kol.7) zl.

brutto
L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LL

Pływalnia
ul. oławska
3a, 01-494
Warszawa

o,7200 603s t2

RAZEM BRUTTO

Cena została obliczona według następującego Wzoru:

C = MCx(CZ + CP) x LM + PZx (EFEN + CD + CO)

gdzie:

MC_ oznacza moc cieplnq zamówionq ogółem dla budynku,

CZ _ oznocza cenę jednostkowq za moc cieplnq zamówionq dla budynku ( zł/MW, za miesiqc),

CP _ oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla budynku (zł/MW, za miesiqc),

LM _ oznacza liczbę miesięcy obowiqzywanio umowy,

PZ _ oznacza planowane zużycie energii cieplnej w budynku (w okresie 12 miesięcy),

CD _ oznqcza cenę jednostkowq zo usługę przesyłu ciepło dostarczonego do budynku (zuGJ),

Co _ oznacza cenę za ciepło dostarczane do budynku (zł/GJ),

EFEN _ stawka opłaty z tytułu pozyskania i przedstawienio do umorzenia świadectw efekţwności energetycznej (zł/GJ)'

4. ośwnoczAMY, że powyższa cena brutto zawiera Wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku Wyboru niniejszej oferty, W tym należny podatek od towarów i usług.

5. ośWtADczAMY, iż ceny jednostkowe określone w kolumna ch 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: ..........%

- rabat od ceny EFEN w wysokości: .......%

6. ośWtADczAMY, że do realizacji zamówienia zostaną zatrudnione ........... osoby/osób
niepełnosprawne/nych na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej % etatu(z)

7. DEKLARUJEMY wykonanie przeglądu technicznego W terminie '.'.'..... dni (maksymatny wymagany termin
na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego W miejscu
zainstalowania wynosi 3 dni, licząc od momentu zgłoszenia jego wykonania Wykonawcy)(e)

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności zgodnie ze Wzorem umowy.
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o osWlADczAMY, że jesteśmy: (rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca - zaznaczyć właściwą
opcję) {ł)

n M ikroprzedsiębiorstwem
n Małym przedsiębiorstwem
n średnim przedsiębiorstwem

ośwlaoczAMY, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
- zapoznaliśmy się z postanowieniami załączonego do specyfikacji Wzoru umowy i przyjmujemy go bez

zastrzeŻeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
- jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ.

ośwleoczAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane W art' 13 lub art. L4 ąOpg(s)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

OFERTĘ niniejszą składamy na ......... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

(Podpis wraz z pieczęciq osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

(1) W przypadku Wykonawców skłodajqcych ofertę wspótnie należy wskazać wszystkich Wykonawców Występujqcych wspólnie
lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/LideĄ występuje w imieniu wszystkich podmiotów składajqcych ofertę
wspólnie.

(2) Wypełnić w przypadku zadeklarowania zotrudnienia na umowę o procę osoby/osób ze stwierdzeniem stopnia
niepełnosprawności no min' % etatu. W przypadku niewypełnienia Zamawiajqcy przyjmie wykonanie zamówienia bez udziału
osób ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprowności.

(3) W przypodku niewypełnienia przyjmuje się maksymalny termin na dokonanie przeglqdu technicznego, tj' 3 dni'
(4) W przypadku Wykonowców składajqcych ofertę wspótnq należy wypełnić dta każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 70 osób i którego roczny obrót lub roczno sumo bilonsowa
nie przekrocza 2 milionów EUR'
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót tub roczna suma bilansowq
nie przekrocza 70 milionów ELJR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które
zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. tub roczna suma bilansowa nie przekracza
4j milionów ElJR'

(5) Rozporzqdzenie Porlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2076 r' w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwiqzku z przetwarzoniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 11g z O4.O5.2076, str. 7 z późn. zm').
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje donych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczqcych lub zochodzi
wyłqczenie stosowonĺa obowiqzku informacyjnego, stosownie do art' 13 ust. 4 lub art' 74 ust. 5 RoDo treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcĺe treści oświadczenia np. przez jego wykreśtenie)'

10.

Ll,.

L2
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zAączNlK NR 2 Do swz - PRoJEKToWANE PosTANoWlENlA UMoWY W SPRAW|E zAMoWtENtA
PUBLlczNEGo, KToRE zosTANĄ WPRoWADZoNE Do TREśctTEJ UMoWY

W dniu 2oz2 r. pomiędzy Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa, NlP: 525 -2Ż-48-48L, w ramach którego działa ośrodek Sportu i Rekreacji
w dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (01-a9a) przy ul. oławskiej 3a, zwanym dalej Zamawiającym,
które reprezentuje:

Grzegorz Surówka - p. o. Dyrektora ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy W dzielnicy Bemowo,
a

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

zgodnie z wynikiem postępowonia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie
ąrt. 275 pkt 1, ustowy z dnia 77 wrześnio 2079r. Prawo Zamówień Publicznych (t' j. Dz. Lt. z 2022 r. poz' 7710 z późn. zm.), została zaworto umowq
następujqcej treści:

9ĺ'
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zapewnienie dostarczania energii cieplnej (sprzedaży

i dystrybucji/przesyłu) do budynku Pływalni ,,Pingwin" przy ul. oławskiej 3a w Warszawie w ilości
6 03s GJ.

2. Wykonawca ustali ilość pobranego przez Zamawiającego ciepła na podstawie wskazań
zaplombowanego układu pomiarowo _ rozliczeniowego zainstalowanego w miejscu określonym
W ust. 1. odczyty wskazań układu pomiarowo - rozliczenĺowego dokonywane będą cyklicznie
na koniec każdego miesiąca i odnotowywane na fakturze.

3. Warunki techniczne dostarczania ciepła określone są w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy.

4' Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków technicznych dostarczania ciepła.

52.
Umowa realĺzowana będzie sukcesywnie w okresie 12 miesĺęcy od dnia zawarcia umowy, lub
do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego W l 3 ust. 1, w zależności co
nastąpi pierwsze'

5s.
Maksymalne Wynagrodzenie Wykonawcy przy zastosowaniu bieżących taryf oraz bonifikaty
za ograniczenia w dostarczaniu ciepła (tj. niedostarczone ciepło lub ograniczenie mocy cĺeplnej),
nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto........ zł. W przypadku zmiany stawki VAT, wartość
wynagrodzenia netto oraz ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie, natomiast wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki VAT, z zastrzeżeniem ust. 8.

Rozliczenie dostawy energii cieplnej będzie następować w cyklach miesięcznych zgodnie
z faktycznym zużyciem, na podstawie odczytów urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego.

T

2
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3. Ustalenie wysokości miesięcznego Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostarczania

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

odczytów z urządzeŕl pomiarowych, odpowiednio według cen, stawek opłat oraz zasad rozliczeń

określonych w aktualnej taryfie dla grupy taryfowej z zastosowaniem ewentualnej bonifikaty.

4. Ustawowa zmiana cen i stawek opłat wynikająca ze zmianytaryfy 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 powĺadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat izasad 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
zmnĺejszeniu lub zwiększeniu o wartość dokonywanych zmian, zzastrzeŻeniem ust. 8.

8. Na skutek zmiany, o której mowa W ust. 4, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może
wzrosnąć do kwoty stanowiącej równowartość'L44 tys. euro netto.

9. Faktury VAT będą wystawiane maksymalnie do trzeciego roboczego dnia miesiąca, następującego po
okresie rozliczeniowym i dostarczane Zamawiającemu nie później niżL4 dni przed upływem terminu
płatności.

10. Należności za wykonanie przedmiotu umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 2L dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

L1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego Wymagalnych kar umownych
naliczonych W związku z realizacją przez Wykonawcę umowy z Wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

12. Wykonawca oświadcza, iż wskazany W fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem
rozliczeniowym, służącym jedynie do celów rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

t3.7a dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
74.Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot zamówienia

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

15. Do celów wystawienia faktur:

1) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
i posiada NIP ............

2) Zamawiający oświadcza, że podatnikiem podatku od towarów i usług VAT jest Miasto Stołeczne
Warszawa, NlP 525-22-48-48t, natomiast uprawnionym do otrzymywania faktur jest ośrodek
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo, zatem faktura wystawiona powinna być
w następujący sposób:

Nabywca:

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-481

Odbiorca faktury:
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ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo

ul. oławska 3a, 01_494 Warszawa

16. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóŹnienia w zapłacie

faktur.

Şą
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 2oo7 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z2007 r. Nr 16, poz.9Ż);

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

4) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań układu
pomiarowo - rozliczeniowego z udziałem upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy
i dystrybutora sieci.

5s
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) nieodpłatnego udostępniania osobom upoważnionym przez Wykonawcę nieruchomości
stanowiących własność lub przedmiot innych praw Zamawiającego, dla potrzeb realizacji
Umowy, w szczególności w celu kontroli i dokonania odczytu wskazań urządzeŕl pomĺarowych, a
także w celu eksploatacji, modernizacji, remontów i usuwanĺa awarii przewodów i urządzeń
stanowiących własność WykonawcY oraz na dostęp do tych przewodów i urządzeri, z

zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z nieruchomości tylko w zakresie
niezbędnym do wykonywania w/w zadań oraz W sposób pozwalający na korzystanie z

nieruchomości przez innych użytkowników. W przypadku, gdy przewody i urządzenia znajdujące
się w nieruchomościach wskazanych powyżej, stanowią własność strony trzeciej, Zamawĺający
wyraża zgodę i zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia takiej stronie trzeciej
nieruchomości w celu kontroli, dokonywania odczytów wskazań urządzeń pomiarowych, a także
eksploatacji, modernizacji, remontów i usuwania awarii tych przewodów i urządzeń oraz na
dostęp do nich, z zastrzeŻeniem, że podmiot trzeci będzie korzystał z nieruchomości tylko w
zakresie niezbędnym do wykonywania w/w zadań oraz W sposób pozwalający na korzystanie z

nieruchomości przez innych użytkowników.
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5) pisemnego informowania Wykonawcy o planowanych remontach instalacji będących własnością

Zamawiającego.

5s
1. W przypadku pĺsemnego 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 pomĺarowo-rozliczeniowego,

W terminie dni (zgodnie z ofertq Wykonawcy), licząc momentu zgłoszenia

nieprawidłowościwskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;

Ż) 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 L4 dni od daty sprawdzenia prawidłowościjego działania;
4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia

Za mawiającemu protokołu sprawdzenia u kładu pomiarowo-rozliczeniowego.

2. W przypadku zwłoki W dokonaniu sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego W miejscu jego zainstalowania w stosunku do terminu określonego W 9 6 ust 1 pkt 1

umowy Zamawiający będzie miał prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 300 zł

brutto za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Zamawiający pokryje koszty sprawdzenia układu pomiarowego - rozliczeniowego zgodnie z Cennikiem
usług zewnętrznych i opłat dodatkowych, tylko w przypadku, gdy sprawdzenie to wykonano na

żądanie odbiorcy i nie stwierdzono błędu wskazań większego od określonego przepisami dla danej
klasy dokładności, ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie tego układu pomiarowego

- rozliczeniowego.

śz
Wykonawcą przy realizacji lJmowy zobowiqzany jest zatrudnić no podstawie umowy o pracę,

w wymiarze czasu pracy co najmniej 1-/2 etotu ....... osób niepełnosprawnych, tj. osób spełniajqcych
przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawq z dnia 27 sierpnia L997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2027 poz. 573 ze zm.) oraz
ściśle przestrzegać w stosunku do tych pracownikóW prowo pracy i ubezpieczeń społecznych,
szczególnie norm dotyczqcych Czosu pracy i obowiqzku odprowadzonia składek na ubezpieczenia
społeczne. Zatrudnienie osób niepełnosprownych no ww. warunkach może dotyczyć zarówno osób
nowo zatrudnionych, jak również osób wcześniej zatrudnionych przez Wykonawcę,
skierowanych/oddelegowanych do realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca w terminie 30 dni, liczqc od dnia zawarcia IJmowy, zobowiqzany jest do przedstawienia
Zamawiajqcemu zanonimizowanych dokumentów potwierdzajqcych 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 zononimizowana w sposób zapewniajqcy ochronę danych
osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). tmię
i nazwisko pracownika nie podlega ononimizacji. tnformacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o procę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

L

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

o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub kopii

orzeczenia o dlugotrwołej niezdolności do pracy lub kopĺi dokumentu potwierdzajqcego

niepełnosprawność danej osoby w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich

Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, zanonimizowanej w sposób

zapewniajqcy ochronę danych osobowych pracownikóW, przy czym imię inozwisko procowniko

nie podlega anonimizacji,

3. W przypadku zmiany osób/osoby, o których mowa w ust' 1, Wykonawca zobowiqzany jest do
przedstawienia Zamawiojqcemu dokumentów potwierdzajqcych zatrudnienie nowej osoby na
podstawie umowy o pracę, wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego Wymogu zatrudnienio na podstawie umowy o
pracę osób, o których mowa w ust. 7, w tym w szczególności do:

1) żqdania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogu, określonych w ust. 2
pkt L i 2, oraz dokonywania ich oceny,

2) żqdania wyjaśnień w przypadku wqtpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogu.

5. Wykonawca zobowiqzany jest przedłożyć żqdane dokumenty lub złożyć wyjaśnienia w terminie 1-4 dnia
od dnio wezwaniq przez Zamawiajqcego. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku niewywiqzywania się przez Wykonawcę z obowiqzku, o którym mowo w ust. L,

Zamawiajqcemu 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 wysokości0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowo
w ţ 3 ust. L, za osobę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

7. Nieprzedłożenie do wglqdu przez Wykonawcę w terminie wskazanym W ust. 2 lub 3 żqdanych przez
Zamawiajqcego 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 wskazonych w ust. 1.

(ţ 7 dotyczy sytuocji gdy Wykonawca zadeklarował w ofercĺe zdtrudnÍenie osoby niepełnosprawnej)

$s
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych określonych niniejszą

umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, której wysokość oblicza się w sposób
wskazany w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2oŻo r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz' U. z 2o2o r.,

poz.7t8 ze zm.).

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć
20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego W 5 3 ust. 1 umowy.

3. Jeśli szkoda Zamawiającego przewyższy karę umowną wyliczoną w sposób wskazany w ust. L, będzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę w pełnej wysokości.

9g
Umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez Zamawiającego W przypadku gdy Wykonawca nie
dotrzyma warunków umowy, po uprzednim pisemnym Wezwaniu Wykonawcy do przywrócenia stanu
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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.

l10
L. Wszel.kie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w szczególności W następujących
przypadkach:

a) w przypadku zmiany nazwy, adresu, statusu firmy;

b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT,

c) zmianytaryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen w drodze porozumienia stron.
4. Podstawą waloryzacji są wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w stosunku do

poprzedniego okresu ogłaszane w tabelach Głównego Urzędu Statystycznego W Biuletynie
Statystycznym GUS dla poszczególnych grup towarów objętych umową.

5. Waloryzacji powodująca zmniejszenie lub zwiększenie cen przyjętych w umowie może być dokonana
na wniosek Zamawiającego, lub Wykonawcy, zgłoszony pisemnie nie wcześniej jednak niż po 4
miesiącach obowiązywania umowy.

6. Każda ze stron ma prawo do dwukrotnej waloryzacji na swoją korzyść.

7. Nowa cena będzie obowiązywała od daty wskazanej w aneksie do umowy.
8. W przypadku braku porozumienia co do ceny w zamawianym asortymencie lub braku akceptacji dla

proponowanej zmiany, Strony mogą umowę rozwiązać za porozumieniem stron lub za 2-

miesięcznym okresem wypowiedzenia.
9. Zastrzega się, iż w okresie wypowiedzenia obowiązywać, będą dotychczasowe ceny.

10. okres wypowiedzenia liczy się od miesiąca następnego, w którym wypowiedzenie nastąpiło.
1].. Zmiana cen jednostkowych nie spowoduje zmiany wartości obowiązywania umowy. W przypadku

wcześniejszego wydatkowania przez Zamawiającego środków przeznaczonych na realizację
zamówienia, określonych w 9 3 ust 1 (wynagrodzenie brutto), umowa Wygasa.

12. Wykonawca, którego wynagrodzenĺe zostało zmienione jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umoWę w zakresie odpowiadającym zmianom cen
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Şrĺ
Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawować będzie:
1) Ze strony Zamawiającego ......... , tel..

2) Ze strony Wykonawcy ........ ......, tel

1.

$rz
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 11 września Żot9r' Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz' L7Lo
z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie,
W szczególnoścĺ cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu, lub czynności wywołującej podobne skutki,
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia

2.
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korzyści wynikającej z umowy lub udzĺału w niej na osoby trzecie, W tym także poprzez dokonywanie

zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki.

3, Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają

rozstrzygnięciu sąd u powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla

każdej ze stron'

513
lntegralną część umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. opis przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne).

WYKONAWCA: zAMAWlAJĄcY
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zAŁĄczNlK NR 3

Wvkonawca:

( peł na nazwa/Îi rma, ad res,

w zależności od podmiotu)

reprezentowanV przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

ośwleoczENtE WYKoNAWcY o NlEPoDLEGANIU WYKLUcZENlU

oBAz sPEŁNtENlu WARUNKóW UDztAŁU W PosTĘPoWANtU

skľadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2oL9 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RZP/7/Żo22 na

,,Dostawę energii cieplnej dla ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy
Bemowo na rok 2023" prowadzonego przez ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. oławskiej 3Ą oświadczam, co następuje:

L. oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art.

109 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ustawy Pzp*,

oświadczam, że zachodzą W stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. .'........... ustawy Pzp (podać majqcq zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 708 ust. 7 pkt. 7-6 oraz art. 709 ust. 7 pkt 8 i pkt 10)*

*zaznaczyć, właściwe

Jednocześnie oświadczam, że w związku z WW. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna
sa mooczyszczen ia):

Wyjaśnĺam fakty i okoliczności o których mowa W art. LL0 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp:
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Podjąłem następujące kroki o których mowa W art. ].10 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

Ż. oświadczam, że spełniam warunki udziału W postępowaniu określone przez

Zamawiającego W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 3.]. rozdziału XlX Specyfikacji

Warunków Zamówienia.

3. oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

określonych przez Zamawiającego W ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. 3.L rozdziału XlX

Specyfi kacji Wa run ków Zamówienia.

polegam na zasobach innego / ych podmiotu/ów*

nie polegam na zasobach innego / ych podmiotu/ów*

*zaznaczyć właściwe

Nazwa i adres podmiotu:

Udostepniane zasobv:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku

zaznaczenia, iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wskaząnia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu).

oświadczam, że wszystkie informacje podane W powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawĺone z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

;;:,,:;;,:;;;;;;,;;;;;;; 
'dnia ' r

(podpis osoby uprownionej do

re p re ze ntow a n i o Wy ko n a w cy )
Dokument należy wypełnÍć Í podpisać kwolifikowanym podpisem elektronicznym,

Zamawiojqcy zaleca zapisanie dokumentu w ţormÍe PDF,
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zAŁĄczNlK NR 4

Wvkonawca:

( pełna nazwa/fi rm o, a d res,

w zależności od podmiotu)

reprezentowanv orzez

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentocji)

ośWtADczEN l E PoDMloTU UDoSTEPNIAJAcEGo zAsoBY o Nt EPoDLEGAN lU WYKLUcZEN lU
oRAz SPEŁNtENtU WARUNKóW UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2oL9 r.
Prawo zamówień pub!icznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RZP/7/2022 na

,,Dostawę energii cieplnej dIa ośrodka sportu i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy
Bemowo na rok 2023" prowadzonego przez ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. oławskiej 3Ą oświadczam, co następuje:

T oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. ].08 ust. L pkt 1-6 oraz art.
109 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ustawy pzp*,

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać majqcq zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 7O8 ust. 7 pkt. 7-6 oraz art. 709 ust. 7 pkt 8 i pkt 10)*

*zaznaczyć, właściwe

Jednocześnie oświadczam, że w zwĺązku z WW. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna
sa mooczyszczen ia):

Wyjaśniam fakty i okoliczności o których mowa w art. 11O ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp:
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Podjąłem następujące kroki o których mowa W art. ].].0 ust' 2 pkt. 3 ustawy Pzp.:

Ż. oświadczam, że spełniam Warunki udziału W postępowaniu określone przez

Zamawiającego W ogłoszeniu o zamóWieniu oraz W pkt. 3.1 rozdziału XlX Specyfikacji

Warunków Zamówienia.

3. oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

określonych przez Zamawiającego W ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. 3.1 rozdziału XlX

Specyfikacji Warun ków Zamówienia.

polegam na zasobach innego / ych podmiotu/ów*

nie polegam na zasobach innego / ych podmiotu/ów*

*zaznaczyć, właściwe

Nazwa i adres podmiotu:

Udostepniane zasobv:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zokres dla wskazanego podmiotu, w przypadku

zaznaczenia, iż Wykonawca polego na zasobach innego podmiotu w celu wskazanio spełnienia
warunków udziału w postępowaniu).

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.

....., dnia .................... r.

(miejscowość idata)

(podpis osoby uprawnĺonej do

re p re ze ntow a n i o Wy ko n a w cy )
Dokument należy wypełnić Í podpisać kwali|ikowqnym podpisem elektronicznym.

Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formie PDF.
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zAŁĄczNlK NR 5

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /

lnformacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitatowej*
*UWAGA: należv wvpełnić pkt 1 lub pkt 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr R7P1712022 na
dostawę energii cieplnej dla ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy W Dzielnicy Bemowo
na rok 2023" w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania określonych w
art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, działając w imieniu Wykonawcy:

(nazwa (firmo) dokładny adres Wykonawcy)

E oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2OO7r. o ochronie konkure i i konsumentów:*

oraz składam Wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.*

E oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej.

* za zn aczyć od powied nie

i ;: ;;;: ;;;;:;,; ; ; ;; ;:;; ;' 
d n ia

(podpis osoby uprownionej do

re preze ntowa n ia Wy ko nawcy )

Lp Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego

w skład grupy kapitałowej

Adres podmiotu

1

2

3

r
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