
 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/5/PN/2019 

 
 
 

 

 

  

 

 

1 

 

 

MUZEUM WARSZAWY  

Rynek Starego Miasta 28 

00 – 272 Warszawa  

 

 

 

 

 

   

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę i dystrybucję energii cieplnej do dwóch lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 
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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

1. Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), 
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod 
numerem RIK/8/2000/SPW o numerze REGON: 016387044; posługującym się NIP: 5251290392. 

2. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

1) adres do korespondencji: Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa; 

2) adres poczty e-mail: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl; 

3) strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl; 

4) osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Jadwiga Turlej. 

3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) – zwana dalej „Ustawą”, na podstawie 
aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6. Zamawiający wskazuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 7 SIWZ. 

7. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 24aa Ustawy najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 2  
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja  energii cieplnej do budynków siedziby 
głównej Muzeum Warszawy i budynku oddziału – Muzeum Woli w rozumieniu ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220) (dalej „Prawo 
energetyczne”) 

2. Zamawiający planuje zużycie energii cieplnej w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2019 r.             
w ilości  2 500 GJ  energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 
Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie: 

1) lokalizacja przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa – siedziba główna 
− kubatura 39 898m3, 
− powierzchnia użytkowa 7 192m2, 
− moc umowna 0,7176 MW,  
− dostarczana ilość energii cieplnej – 2 100 GJ, 
− Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła – A3/B1/C3, 
− Własność węzła cieplnego – Muzeum Warszawy; 

2) lokalizacja przy ul. Srebrnej 12, 00-810 Warszawa – siedziba Oddziału  Muzeum Warszawy - 
Muzeum Woli:  
− kubatura 4 667m3, 
− powierzchnia użytkowa 794,56m2, 
− moc umowna 0,0989MW, 

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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− dostarczana ilość energii cieplnej – 400 GJ, 
− Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła – A3/B1/C3, 
− Własność węzła cieplnego – Muzeum Warszawy. 

3. Przewidywane zużycie energii cieplnej  w ilości 2 500,00 GJ dla dwóch lokalizacji, w tym 2 100 GJ 

dla siedziby głównej Muzeum Warszawy i 400 GJ dla oddziału Muzeum Warszawy – Muzeum Woli 

zostało określone na potrzeby niniejszego postępowania i nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu energii cieplnej w podanych ilościach. 

4. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii cieplnej w okresie obowiązywania 

umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii cieplnej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej 

ilości energii. 

5. Szacunkowe zużycie energii cieplnej w okresie dostawy: 2 500,00 GJ. Ilość zużytej energii cieplnej 

będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia energii przez Zamawiającego po cenach 

wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik numer 1 do SIWZ. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych                   

w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

8. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 KOD CPV –  09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

  

Rozdział 3 
Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zamówienia.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

7. Wielkość mocy zamówionej może ulec zmianie od 1 października, na wniosek Zamawiającego 

złożony na piśmie w terminie do 30 września 2019 roku.   

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 Ustawy. 

10. Na podstawie art. 36b Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców. 
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Rozdział 4  
Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do  

31.12.2019 r.  

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku 

przedłużającej się procedury przetargowej. 

3. Realizacja umowy musi rozpocząć się w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie ciągłości i 

niezawodności w dostawie energii cieplnej do budynków Muzeum Warszawy w Warszawie nie 

powodując wstrzymania dostawy. 

 

Rozdział 5 
Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz  

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzeni określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika 

to z odrębnych przepisów, tj.  

posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, aktualną na dzień 

składania ofert i ważną przez okres obowiązywania umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia. 

Posiadaniem stosownych uprawnień musi wykazać się każdy z Wykonawców, który będzie 

wykonywał zakres zamówienia wymagający ich posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) zdolności technicznych lub zawodowych - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Przesłanki 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia określa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

Ustawy. 

3. Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy wskazuje, ze wykluczy z 

postępowania wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 

Ustawy, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 
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4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 

24 ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do 

żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Rozdział 6 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wstępnego 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia o: 

a) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ; 

b) spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału  w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca przedłoży: 
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a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których 

mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ  wykonawca przedłoży:  

  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną 

lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, aktualną na dzień 

składania ofert i ważną przez okres obowiązywania umowy w sprawie przedmiotowego 

zamówienia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie 

i dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

Posiadaniem stosownych uprawnień musi wykazać się każdy z Wykonawców, który będzie 

wykonywał zakres zamówienia wymagający ich posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone 

przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na zasadzie 

„spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym  stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków 

udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, 

w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Rozdział 7 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 

1) pisemnie na adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, lub  

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl 

2. Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla 

których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się drogą elektroniczną: 
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1) złożenie Oferty; 

2) zmiana Oferty;  

3) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; 

4) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 1 

Ustawy. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Jadwiga Turlej. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich 

otrzymania.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

6. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami 

również w wersji edytowalnych plików na adres poczty e-mail: 

zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl  

7. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej: www.muzeumwarszawy.pl bez 

ujawniania źródła zapytania. 

8. Postępowanie oznaczone jest znakiem MW/ZP/5/PN/2019. Wykonawcy winni we wszelkich 

kontaktach   z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

9. Jednocześnie Zamawiający informuje, że żadne wyjaśnienie treści SIWZ nie będą dokonywane 

telefonicznie. 

 

Rozdział 8 
Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 9 
Termin związania ofertą 

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

 

Rozdział 10  
Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający  

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zamówienia.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, 

złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką biurową. 

mailto:zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania 

oświadczeń w imieniu wykonawcy – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru albo przez osobę 

odpowiednio umocowaną na podstawie właściwego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno 

został złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie 

dopuszcza się poświadczania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez osobę, której zostało 

ono udzielone.  

8. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski przez wykonawcę.  

9. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, 

winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy 

to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kserokopii. 

10. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419, 

1637), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje 

będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to wykonawca, który zastrzega 

informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązany jest 

wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, 

zastrzec, że informacje wskazane w ofercie zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Dla uniknięcia wątpliwości jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć, nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się 

tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i 

mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów 

lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

11. Oferta winna zawierać oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz powinna być zabezpieczona wadium. 

12. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 
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13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców 

występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

15. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty według załączonego do SIWZ wzoru – załącznik 2 

do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty, 

jednakże Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte 

we wzorze oferty. 

16. Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w kancelarii Muzeum Warszawy, 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa.  

17. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

a) opis zawartości koperty: „Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji  

Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie”” 

postępowanie numer MW/ZP/5/PN/2019; 

b) adresat: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa;  

c) nadawca: nazwa, dokładny adres, 

d) Nie otwierać przed 3 czerwca 2019 r., godz. 10.15. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

18. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym 

terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

19. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem 

„Oferta: Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji  Muzeum Warszawy przy 

Rynku Starego Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie” ZMIANA”. Na kopercie musi 

znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres. 

20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego 

terminu składania ofert. 

 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 
(Kancelaria  - parter). 

2. Termin składania ofert: do 3 czerwca 2019 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego 
Miasta 28, 00-272 Warszawa. 
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4.  Termin otwarcia ofert: 3 czerwca 2019 roku, godzina 10:15. 

 

Rozdział 12  
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie energii cieplnej      

w okresie 7 miesięcy na poziomie 2 500,00 GJ. Ceny jednostkowe za energię i opłaty za jej 

rozliczanie, podane w ofercie będą obowiązywały przez okres realizacji umowy, tj. do 31 grudnia 

2019 r. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. 

3. Cena oferty brutto, zawarta w Formularzu ,,Oferta", stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, będzie 

służyć do celów porównania złożonych ofert, a płatności będą dokonywane według rzeczywistego 

zużycia energii cieplnej przez Zamawiającego. 

4.  Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe podane                           

w Formularzu „Oferta” (Załącznik nr 2 do SIWZ) i zostanie wyrażona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5.  Przy kalkulacji ceny oferty w cenach jednostkowych jak i w cenie oferty powinny zostać 

uwzględnione wszystkie należności publiczno-prawne, kwota podatku VAT obliczona według 

stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert, podatek akcyzowy, 

zobowiązania, koszty, narzuty i składniki, które poniesie Wykonawca w związku z realizacją 

zamówienia, zgodnie z zakresem Zamówienia określonym w SIWZ, a także wszelkie ewentualne 

upusty, rabaty. 

6. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów przedmiot Zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

7. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto wraz z wyodrębnieniem 

podatku VAT obowiązującej na dzień składania ofert. Ceny jednostkowe należy podać                                        

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zgodnie z matematycznymi 

zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,  

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział 13 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryterium: 

C - „Cena całkowita brutto oferty” - waga 100% 

 1% = 1 pkt  

Punktacja w kryterium „Cena” zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 

punktów: 100): 

C –  ilość punktów w kryterium cena 

CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę 

Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 

 

C  = Cmin / CW x 100 

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie obliczona z dokładnością do drugiego miejsca po 

 przecinku. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, którego 

oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z SIWZ i zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert zostało złożonych w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Rozdział 14 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania 

wykonawcy ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu 

o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który 

przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy udzielone przez 

osobę ujawnioną we właściwym dokumencie – oryginał dokumentu lub odpis pobrany na 

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.). 

2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed 

podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym 

również umowy spółki cywilnej. 
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Rozdział 15 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział 16 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią Załącznik numer 5 do SIWZ. 

2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączniku 
„Istotne postanowienia umowy”.  

 

Rozdział 17 
Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy 
Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 144 ustawy oraz Istotne 

postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

Rozdział 18 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują 

wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik numer 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik numer 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 

Załącznik numer 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik numer 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik numer 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy 

Załącznik numer 6 do SIWZ – Informacja o grupie kapitałowej 

Załącznik numer 7 do SIWZ – Klauzula informacyjna RODO 
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 Załącznik numer 1 do SIWZ  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji  
Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie” - nr 
referencyjny:  MW/ZP/5/PN/2019 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja  energii cieplnej do budynków siedziby 
głównej Muzeum Warszawy i budynku oddziału – Muzeum Woli w rozumieniu ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220) (dalej „Prawo 
energetyczne”) 

2. Zamawiający planuje zużycie energii cieplnej w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2019 r. w 
ilości  2 500 GJ energii cieplnej do dwóch lokalizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 
28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie: 

1) lokalizacja przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa – siedziba główna 
− kubatura 39 898m3, 
− powierzchnia użytkowa 7 192m2,  
− moc umowna 0,7176 MW, 
− dostarczana ilość energii cieplnej – 2 100 GJ, 
− Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła - A3/B1/C3, 
− Własność węzła cieplnego – Muzeum Warszawy; 

2) lokalizacja przy ul. Srebrnej 12, 00-810 Warszawa – siedziba Oddziału  Muzeum Warszawy - 
Muzeum Woli:  
− kubatura 4 667m3, 
− powierzchnia użytkowa 794,56m2, 
− moc umowna 0,0989MW, 
− dostarczana ilość energii cieplnej – 400 GJ, 
− Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła - A3/B1/C3, 
− Własność węzła cieplnego – Muzeum Warszawy. 

3. Przewidywane zużycie energii cieplnej  w ilości 2 500,00 GJ dla dwóch lokalizacji, w tym 2 100 GJ 

dla siedziby głównej Muzeum Warszawy i 400 GJ dla oddziału Muzeum Warszawy – Muzeum Woli 

zostało określone na potrzeby niniejszego postępowania i nie stanowi ze strony Zamawiającego 

zobowiązania do zakupu energii cieplnej w podanych ilościach. 

4. Podane przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii cieplnej w okresie obowiązywania 

umowy ma jedynie charakter informacyjny, służący do porównania ofert. Nie stanowi ono dla 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii cieplnej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej 

ilości energii. 

5. Szacunkowe zużycie energii cieplnej w okresie dostawy: 2 500,00 GJ. Ilość zużytej energii cieplnej 

będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia energii przez Zamawiającego po cenach 

wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 
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Załącznik 2 do SIWZ  Wzór formularza ofertowego 

 

 

………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 

 

OFERTA 

 

Pełna nazwa wykonawcy: __________________________________________________________  

Siedziba i adres wykonawcy:  _______________________________________________________  

REGON: __________________________  NIP: _________________________________________  

Telefon: __________________________  Fax: __________________________________________  

Adres e-mail: ____________________________________________________________________  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do 
dwóch lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w 
Warszawie””, numer postępowania MW/ZP/5/PN/2019, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) dla ilości               
2 500,00 GJ energii cieplnej za cenę:____________________________ złotych brutto (słownie złotych 
brutto: ____________________________________________________________________________) 

wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe za 1GJ netto _____________ (słownie: 
_______________________________ zł) + VAT ____% zł __________________ brutto  ___________ 
(słownie __________________________________________ zł). 

 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z projektem umowy) oraz 
zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki 
określone w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 
do SIWZ w terminie określonym w Rozdziale 4 SIWZ. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Informujemy, ze wybór oferty będzie* / nie będzie*  prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

W przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokument, z którego będzie 
wynikała nazwa (rodzaj) towaru lub usługa, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców* w zakresie 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy podać nazwę podwykonawcy i zakres zamówienia).  

6. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 
warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
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7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, 
adresu oraz zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania oraz okres związany z archiwizacją dokumentów.  

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron. 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

Informujemy, że jesteśmy: 

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro); 

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro); 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani 
małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie 
przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro); 

 żadne z powyższych. 
Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 

 

 

 

 

___________________________________ 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik 3 do SIWZ       

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

………………………………… 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w 
postępowaniu; w przypadku wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch 
lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie” 
oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A - gdy wobec Wykonawcy zachodzą określone 
przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające  
do wykazania rzetelności Wykonawcy) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego , którego przedmiotem jest Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch 
lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie” 
oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych, za wyjątkiem następujących przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 
16, 17, 18, 19 lub 20 ustawy z dnia 29-01-2004 r. - Prawo zamówień publicznych). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazanymi wyżej przesłankami, z powodu, których 
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, Wykonawca podjął na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy z dnia 29-01-2004 roku - Prawo zamówień publicznych następujące środki naprawcze, 
które są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy (należy wskazać dowody na to, że podjęte 
przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności): 

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

                     

 

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

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

 

 

…………….……. (Miejscowość), dnia …………………. r.  
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Załącznik 4 do SIWZ      Wzór oświadczenia spełniania warunków udziału  w postępowania 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

………………………………… 
 (pieczęć wykonawcy) 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch 
lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie” 
oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w Ogłoszeniu  

 

     
                     …………………………………………………. 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w Ogłoszeniu polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………................, w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

………………………………………… 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

                              

 

……………………………………………………………….. 

(data oraz podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
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Załącznik 5 do SIWZ  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Najważniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy na dystrybucję i sprzedaż energii 

cieplnej  

 

UMOWA nr ……………………………. 

zwana dalej „Umową” 

 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod 

numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, posługującym się NIP 5251290392,  

które reprezentuje: 

Pani Ewa Nekanda-Trepka – Dyrektor Muzeum; 

przy kontrasygnacie: 

Pani Krystyny Salamonik-Latos – Głównej Księgowej; 

zwanym dalej  „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dalej  „Wykonawcą” lub „Stroną”  

  

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii cieplnej (ciepła) i dostarczanie ciepła do obiektów 

Zamawiającego położonych w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 oraz przy ul. Srebrnej 12   

(dalej łącznie: „Obiekty”) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 

do Umowy. 

2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Ogólne Warunki Umowy dostarczania ciepła (dalej: „OWU”) stanowią załącznik nr 3 do Umowy.  

4. Dostarczanie i sprzedaż energii cieplnej odbywa się na podstawie Umowy oraz na warunkach 

określonych w ofercie Wykonawcy w wysokości nie wyższej niż w taryfie dla ciepła Wykonawcy 

(dalej: „Taryfa”) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym. Taryfa stanowi załącznik  nr 4 do Umowy.  

5. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o zmiennej temperaturze regulowanej według Tabeli 

regulacyjnej wody sieciowej w węzłach indywidualnych, którą Wykonawca dostarczy przed 

zawarciem Umowy, i która stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Obniżenie temperatury wody 

sieciowej w miejscu dostarczania ciepła wskutek strat ciepła podczas przesyłania wynosi do 5K. 

Zmiana wartości zawartych w Tabeli regulacyjnej  wody sieciowej nie stanowi zmiany umowy.  
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6. Wykonawca będzie dostarczać ciepło za pomocą własnej sieci ciepłowniczej za pośrednictwem 

nośnika ciepła (gorącej wody) o zmiennej temperaturze zależnej od warunków zewnętrznych do 

budynków Zamawiającego przy Rynku Starego Miasta 28 oraz przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie,                            

w wysokości wynikającej z zamówionej przez Odbiorcę mocy cieplnej.   

7. Dostawca zapewnia dostarczanie ciepła w przypadku, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 

+10 st. Celsjusza. 

8. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami OWU, pierwszeństwo 

mają postanowienia Umowy. 

 

§ 2 Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, a  sprzedaż energii cieplnej będzie 

realizowana od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2019 roku, przy zastrzeżeniu ust. 2 poniżej.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu tj. 31.12.2019 roku w przypadku przekroczenia 

wartości łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1. 

 

§ 3 Moc zamówiona 

1. Zamówiona moc cieplna jest to ustalona przez Zamawiającego największa moc cieplna, jaka w 

danym Obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 

przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego Obiektu, jest 

niezbędna do zapewnienia:  

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w 

pomieszczeniach,  

b) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.  

2. Moc zamówiona przez Zamawiającego na cele centralnego ogrzewania wynosi:   

a) dla Obiektu przy Rynku starego Miasta 28 – 2100 GJ; 

b) dla Obiektu przy ul Srebrnej 12 – 400 GJ. 

3. Wielkość mocy zamówionej może ulec zmianie od 1 października, na wniosek Zamawiającego 

złożony na piśmie w terminie do 30 września 2019 roku.   

4. Jeżeli na wniosek Zamawiającego zamówiona moc cieplna zostanie zmniejszona do wielkości 

odbiegającej od rzeczywistych potrzeb oraz wymogów prawa budowlanego, Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za niedogrzewanie pomieszczeń i obniżenie temperatury ciepłej wody 

użytkowej.    

5. Zwiększenie mocy zamówionej może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie 

określonym przez Wykonawcę, jeżeli warunki techniczne nie stanowią przeszkód.  

 

§ 4 Ustalenia ilości pobranego ciepła 

1. Ustalenia ilości pobranego przez Zamawiającego ciepła dokonuje Wykonawca na podstawie 

wskazań oplombowanych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w węźle 

cieplnym.  

2. Koszty uzupełnienia wody w zładzie spowodowane awarią na sieci zewnętrznej będącej własnością 

Wykonawcy ponosi Wykonawca.  
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3. Odczyty rozliczeniowe wskazań przyrządów pomiarowych dokonywane będą przez Wykonawcę 

cyklicznie raz w miesiącu, w którym nastąpił pobór ciepła.  

4. Zamawiający ma prawo zażądać sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego.  

5. Wykonawca jest upoważniony do wykonywania prac związanych ze zwykłą obsługą układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, takich jak:   

a) odczyty wskazań rozliczeniowe i kontrolne,   

b) przeglądy, sprawdzanie układu pomiarowego,   

c) wymiana modułów radiowych,   

d) demontaż dla celów legalizacji w okresie braku dostawy ciepła,  

e) wymiana uszczelek, baterii, czujników temperatury; 

- bez uprzedniego powiadamiania Zamawiającego.  

6. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia prawidłowości działań przyrządów pomiarowo-

rozliczeniowych.  

7. Wykonawca ma obowiązek: 

a) sprawdzić, w okresie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, prawidłowość wskazań 

układu pomiarowego w miejscu jego zainstalowania; 

b) wymontować w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Zamawiającego, zakwestionowany 

układ pomiarowy i sprawdzić go w laboratorium;  

c) doręczyć Zamawiającemu protokół sprawdzenia układu pomiarowego – w terminie 14 dni od 

daty sprawdzenia prawidłowości jego działania;  

d) dokonać stosownej korekty obliczenia należności - niezwłocznie.  

8. Zamawiający pokrywa koszty sprawdzenia układu pomiarowego w przypadku, gdy sprawdzenie to 

wykonano na żądanie Zamawiającego i nie stwierdzono błędów wskazań większych od określonych 

przepisami dla danej klasy dokładności, ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie 

tego układu. Opłata z tego tytułu będzie pobierana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem 

Zamawiającego.  

 

§ 5 Ceny i stawki opłat oraz ich rodzaje 

1. Łączne maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy 

określa się na sumę ........................................... złotych brutto (słownie złotych brutto: ………… 

…………………………………………………………… ). 

2. Ceny i stawki opłat z tytułu sprzedaży energii cieplnej i świadczenia usług przesyłowych związanych 

z dostarczaniem ciepła objętych Umową, zawiera Taryfa.  

3. Zmiana cen i stawek opłat taryfowych może nastąpić proporcjonalnie do wzrostu/obniżki taryf 

zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

4. O zamiarze zmiany cen i stawek opłat Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego na 

piśmie na 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.  

5. Zmiany cen i stawek opłat wymagają przygotowania załącznika wprowadzonego aneksem do 

Umowy. 

6. Odpłatność za inne usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie Zleceniodawcy odbywa się na 

podstawie odrębnie sporządzonej kalkulacji kosztów wykonania tych usług.  
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7. Rozliczenia za świadczone usługi będą prowadzone co miesiąc.  

8. Rodzaje, sposób wyliczeń i terminy fakturowania naliczanych przez Wykonawcę opłat: 

A. opłata za zamówioną moc cieplną – stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez 

Zamawiającego i cenę za moc cieplną dla danej grupy taryfowej z Taryfy. Jest to opłata roczna 

płatna w  ratach miesięcznych; 

B. opłata za dostarczone ciepło – stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalona na 

podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i ceny ciepła dla danej 

grupy taryfowej z Taryfy. Opłata ta fakturowana jest na koniec każdego miesiąca, w którym 

nastąpił pobór ciepła; 

C. opłata za usługi przesyłowe:  

C1)  opłata stała za usługi przesyłowe – którą stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez 

        Odbiorcę oraz stawki opłaty za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. Jest to opłata 

        roczna płatna w 12 ratach miesięcznych;  

C2)  opłata zmienna za usługi przesyłowe - którą stanowi iloczyn ilości energii pobranej przez 

Zamawiającego oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy 

taryfowej. Opłata ta fakturowana jest na koniec każdego miesiąca, w którym nastąpił 

pobór ciepła;   

D. opłata za nośnik ciepła – stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego ilości nośnika ciepła oraz ceny nośnika ciepła dla danej sieci ciepłowniczej. 

Opłata ta fakturowana jest na koniec każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór nośnika 

ciepła. 

 

§ 6 Warunki zapłaty 

1. Faktury odrębnie za dostawę energii cieplnej  regulowane będą przez Zamawiającego w terminie 

21 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. Datą zapłaty należności jest data realizacji przelewu 

bankowego. Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności za zgodą Dostawcy oraz skrócenia 

terminu płatności za zgodą Wykonawcy.  

2. Za nieterminowe regulowanie należności, Wykonawca nalicza odsetki ustawowe zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami.  

3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z terminowego regulowania należności. Po 

rozpatrzeniu reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, Wykonawca dokona stosownej korekty 

faktury.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

Wykonawca może przesłać fakturę Zamawiającemu na adres e-mail:  

faktury@muzeumwarszawy.pl. 

 

§ 7 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do :  

1) Dostarczania energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z Umową.  

2) Eksploatacji źródeł ciepła i sieci przesyłowych oraz sterowania ich pracą, w sposób 

zapewniający minimalizację kosztów dostarczania ciepła do Zamawiającego.  

3) Dotrzymywania standardów jakościowych obsługi Zamawiającego.  

mailto:faktury@muzeumwarszawy.pl


 

 

                                                                                                                                          MW/ZP/5/PN/2019 

 
 
 

 

 

  

 

 

24 

 

 

4) Bezzwłocznego sprawdzania zgłoszeń Zamawiającego o zakłóceniach w dostawie energii 

cieplnej.  

5) Bezzwłocznego likwidowania przyczyn powodujących przerwy i ograniczenia lub inne 

zakłócenia w dostarczaniu ciepła.  

6) Powiadamiania Zamawiającego o terminie planowanej przerwy w dostawie energii cieplnej z 

7 dniowym wyprzedzeniem.   

7) Umożliwienia Zamawiającemu dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, kontroli jego 

wskazań oraz wglądu do dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło.  

 

§ 8 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do :  

1) Odbierania i wykorzystania energii cieplnej zgodnie z warunkami Umowy,  

2) Terminowego regulowania należności za pobrane ciepło i konserwację węzła cieplnego. 

3) Powiadamiania Wykonawcy o uszkodzeniach urządzeń odbiorczych mogących spowodować 

zaburzenia w pracy urządzeń Wykonawcy i zakłócenia w dostawie energii cieplnej do innych 

odbiorców.  

4) Niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 

pomiarowym lub innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także 

o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła.  

5) Zabezpieczenia urządzeń Wykonawcy zamontowanych u Zamawiającego przed uszkodzeniem  

i dostępem osób nieupoważnionych.  

6) Umożliwiania Wykonawcy wstępu do swoich pomieszczeń w celu kontroli sposobu 

wykorzystania energii cieplnej oraz zgodności instalacji z dokumentacją.  

7) Zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy, na każde żądanie, dostępu do 

przyrządów pomiarowych i innych urządzeń zainstalowanych u Odbiorcy.    

 

§ 9 Bonifikaty i upusty  

1. Zakłócenia w pracy źródła ciepła, sieci lub węzłów cieplnych powodujące ograniczenia                             

w dostarczaniu ciepła Zamawiającego i będące przyczyną powstania strat lub wzrostu kosztów 

ponoszonych przez Zamawiającego, są podstawą do udzielenia przez Wykonawcę upustów z 

wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 2 poniżej.  

2. Wykonawca nie udziela upustów w razie:  

a) przerw trwających poniżej 24 godzin lub ograniczeń krótszych niż 48 godz., jeżeli ilość przerw i 

ograniczeń w okresie miesiąca jest nie większa od dwóch; 

b) wprowadzenia ograniczeń na podstawie zarządzenia właściwych władz państwowych lub 

samorządowych,  

c) planowych przerw remontowych w okresie maj-wrzesień, trwający nie dłużej niż 14 dni.   

3. Potwierdzeniem przerwy w dostarczaniu ciepła do obiektu i podstawą do udzielenia upustu jest 

protokół spisany przez Strony. W przypadku niestawienia się jednej ze Stron, w uzgodnionym 

miejscu i czasie w celu sporządzenia protokołu, protokół może być sporządzony przez jedną ze 

Stron oraz stanowi podstawę do dochodzenia upustu.   
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4. Wysokość upustu należnego Zamawiającemu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, oblicza się w 

sposób określony w OWU. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków Umowy sprzedaży ciepła w zakresie 

terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania i planowych przerw w 

dostarczaniu ciepła w okresie letnim, odbiorcy przysługują bonifikaty, których wysokość, ustala się 

wg następujących zasad: 

a) jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła do ogrzewania nastąpiło                                         

z opóźnieniem w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną, dla obiektów,                            

w których nastąpiło opóźnienie – za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,  

b) jeżeli planowa przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od ustalonych 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za 

zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło przedłużenie przerwy                                          

w dostarczaniu ciepła – za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy.  

 

§ 10 Nielegalny pobór ciepła  

1. Za nielegalne pobieranie ciepła uznaje się:  

a) pobieranie ciepła bez zawarcia umowy sprzedaży z Wykonawcą,  

b) pobieranie ciepła z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-

rozliczeniowego, 

c) ingerencję w układ pomiarowo-rozliczeniowy mającą wpływ na zafałszowanie wyników.  

2. Za wszystkie stwierdzone przypadki nielegalnego poboru ciepła Wykonawca pobiera opłaty 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną. 

 

§ 11 Wstrzymanie dostawy energii  

1. Wykonawca może wstrzymać lub ograniczyć dostawę ciepła w przypadku:  

a) złego stanu technicznego urządzeń Zamawiającego; 

b) utrzymania terenu i pomieszczeń Zamawiającego w sposób zagrażający prawidłowemu 

funkcjonowaniu urządzeń i sieci ciepłowniczych Wykonawcy lub innych odbiorców; 

c) uniemożliwiania Wykonawcy dostępu do pomieszczeń węzłów cieplnych i układów 

pomiarowo–rozliczeniowych zainstalowanych u Zamawiającego lub wstępu na teren 

nieruchomości, celem przeprowadzanie kontroli lub prowadzenia prac związanych z 

eksploatacją urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych na terenie lub w pomieszczeniach 

Zamawiającego.  Wstrzymanie dostawy ciepła nastąpi po upływie terminu wyznaczonego 

Zamawiającemu na  wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. 

2. Wykonawca może natychmiast wstrzymać dostawę energii cieplnej w razie stwierdzenia:  

a) nielegalnego poboru energii cieplnej; 

b) awarii w źródle lub sieci ciepłowniczej; 

c) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi bądź otoczenia; 
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d) pobierania energii cieplnej w sposób zagrażający urządzeniom Wykonawcy bądź 

zakłócającym jej dostarczanie innym odbiorcom.  

3. Wykonawca może wstrzymać dostarczanie ciepła w przypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą 

należności z tytułu Umowy co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo 

uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy z 

powodu zaległości i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu do zapłaty zaległych i 

bieżących należności.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wstrzymania dostawy 

ciepła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.  

5. Wznowienie dostarczania ciepła nastąpi niezwłocznie po ustaniu przyczyn wstrzymania 

dostarczania ciepła.  

 

§ 12 Postanowienia końcowe  

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej Umowy na podstawie  art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo Energetyczne z 

dnia 10 kwietnia 1997 r (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) rozporządzenia 

wykonawcze do tej Ustawy, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 

września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z 

tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. nr 194 z 2010 r. poz. 1291 z późn. zm.). 

3. Wszystkie spory wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla Zamawiającego.  

4. O wszelkich zmianach danych Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę, pod rygorem 

poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych u drugiej Strony.  

5. Zmiany, uzupełnienia oraz rozwiązania postanowień Umowy mogą być dokonane pod rygorem 

nieważności w formie aneksu podpisanego przez obydwie Strony, z zastrzeżeniem zmian, które nie 

wymagają aneksu.  

6. Wszelka korespondencja związana z Umową, w przypadku jej wysłania listem poleconym, będzie 

uznana za doręczoną w dniu jej faktycznego otrzymania lub - w przypadku jej nie podjęcia – po 

dwukrotnym awizowaniu listu poleconego oraz po upływie 7 dni od daty drugiego awizowania.   

7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

8. Integralną częścią Umowy są załączniki:  

1) Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy; 

3) Ogólne Warunki Umowy; 

4) Taryfa zawierająca aktualny wyciąg cen i stawek opłat; 

5) Tabela regulacyjna wody sieciowej  w węzłach indywidualnych; 

6) Zlecenie na dostarczenie ciepła do węzła Rynek Starego Miasta 28 w Warszawie; 

7) Zlecenie na dostarczenie ciepła do węzła Srebrna 12 w Warszawie; 
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8) Koncesja wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki; 

9) KRS Dostawcy; 

10) RIK Muzeum Warszawy; 

11) Pełnomocnictwo Głównego Księgowego Muzeum Warszawy; 

12) Decyzja  administracyjna użytkowania wieczystego gruntu  dla obiektu Rynek Starego Miasta 

28 w Warszawie; 

13) Umowa dzierżawy gruntu dla budynku przy ul. Srebrnej 12; 

14) Klauzule informacyjne  przetwarzania danych osobowych; 

 

 

     STRONA DOSTAWCY                                                                              STRONA ODBIORCY            

(Wykonawca)                                                                                  (Zamawiający)    
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  w przetargu 
nieograniczonym pn.: „Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji  Muzeum Warszawy 
przy Rynku Starego Miasta 28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie” - nr referencyjny: 
MW/ZP/5/PN/2019 

 

1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty, w 
niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

1)… 

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. , że powiązania z 

Wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

          

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

                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz podpis 
                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w niniejszym 
postępowaniu o udzielenia zamówienia: 

 

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

(miejscowość, data) 

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

                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz podpis 
                                                                                                    upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik numer 7 do SIWZ 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio 
od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa i dystrybucja energii cieplnej do dwóch lokalizacji  Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 
28-42 i przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie” 

 

 

Wprowadzenie 

Zapisy poniższej klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO*, którego 
przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz 
mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. 

W ww. postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 
informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 

 Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 
informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

1. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 
szczególności: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 
gospodarczą, 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane 
osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

 Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia 
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Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas 
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, 
i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone 
w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem. 

 

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.    

Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając 
na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Klauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych osób fizycznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku 

Starego Miasta 28-42 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, 

posługującym się NIP 5251290392; 

2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl, 
lub pod numerem telefonu opublikowanym na stronie internetowej www.muzeumwarszawy.pl zakładka 
„ochrona danych osobowych”; 

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych 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;   

7. w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

8. osoba fizyczna posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych **; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

mailto:dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl
http://www.muzeumwarszawy.pl/
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1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) nie przysługuje osobie fizycznej: 

− 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; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________ 

 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

  


