
 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „wykonanie oceny efektywności energetycznej kotłowni 

gazowych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Ciupagi 2 w Warszawie”. 

Sprawa nr ZM.NZP.127/20 

Nazwa Oferenta................................................................................. 

Adres: .................................................................................................  

TEL./FAX: …………………………e-mail: ………………………. 

REGON: ………………………NIP: …………………………… 

Dla (ZAMAWIAJĄCY): ....................................................................................................  
 

1. Oferuje: 

a) za wykonanie w/w usługi wynosi:  

netto: …….. zł. (słownie złotych: ………………..………….………………………………..),  

brutto: …….. zł. (słownie złotych: ………………..………………………………………..…), 

b) okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące za przedmiot umowy.  
2. Oświadczam: 

a) Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach 

załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 

b) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2020r.   

c) Akceptuje warunki określone we projekcie umowy. 

d) Akceptuję warunki płatności zgodnie z zapisami § 7 w projekcie umowy. 
 

e) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy samodzielnie/przy udziale Podwykonawcy.⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰ 

 

   ........................................, ............... 2020r. 

        ……………………………………… 
              miejscowość                              data     (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)  

             przedstawiciela(-i) Wykonawcy) * 
 

*  W przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.  

 
⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰ 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. 

 
⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
  

⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰  Niepotrzebne skreślić.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Oferenta) 



 

UMOWA Nr ……………………. 

 

 

zawarta w dniu  ………… 2020 r. w Warszawie  

pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 

NIP 525-22-48-481,zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 

……………………………. – …………………..Zarządu Mienia Skarbu Państwa z siedzibą                               

w Warszawie przy ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, działającym na podstawie pełnomocnictwa  

NIP: 525-22-48-481 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

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

 

NIP: ……………….     REGON: ……………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) bez stosowania 

ustawy, została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, obejmujący 

wykonanie: Ocenę efektywności energetycznej kotłowni gazowych zlokalizowanych                            

w budynkach przy ul. Ciupagi 2 w Warszawie”. 

1. Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy) i oferta Wykonawcy (załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy). 

2. Ocena efektywności energetycznej kotłowni gazowych powinna zawierać: 

1) przedmiot, cel i zakres opracowania, 

2) wnioski i zalecenia, protokoły z przeprowadzonych badań, dokumentację fotograficzną, 

3) opracowanie Operatu efektywności energetycznej dla każdej kotłowni gazowej 

oddzielnie.  

3. Przedmiot Umowy zostanie zaopatrzony w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej 

oraz, że została przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu Umowy nastąpi z chwilą podpisania niniejszej Umowy. 

          Termin zakończenia przedmiotu Umowy ustala się do dnia 23 grudnia 2020 r. 

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wykonanego Przedmiotu Umowy  

i jego zgodność z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami  

i zasadami wiedzy technicznej. 



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe w trakcie realizacji Umowy.  

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami we właściwych branżach,   

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się między innymi: 

1) przygotować i przekazać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 w wersji 

papierowej  

- Operat efektywności energetycznej kotłowni gazowych (po 2 egzemplarze dla 

każdej z nich), 

      2) ponosić wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

3. Stosować się do przepisów Prawa budowlanego w tym w szczególności art. 20 Ustawy  

z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymagań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004 r tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  

4. Przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy kompletny ze względu na cel, któremu 

ma służyć,  

5. Usunąć stwierdzone wady, braki lub uchybienia w dokumentacji w terminach,                                 

o których mowa w § 8 niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy poprzez zespół specjalistów 

technicznych posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone 

uprawnieniami budowlane w specjalności instalacyjnej wraz z zaświadczeniem z Izby 

Inżynierów Budownictwa lub kwalifikacje wymagane do wykonywania dozoru nad 

eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających 

ciepło oraz innych urządzeń energetycznych wraz z potwierdzonym wpisem do wykazu osób 

uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO 

1. Udostępnienie Wykonawcy miejsca realizacji robót w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu Umowy.  

2. Odebranie prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy, o której mowa w § 1 niniejszej 

Umowy. 

3. Zapłata ustalonego wynagrodzenia. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za należyte wykonanie przedmiotu Umowy,                              

na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszej Umowy) na kwotę: 

-  netto:  ……………………… ( słownie: ……………………………………………),  

-  brutto:  …………………….. ( słownie: ……………………………………………).  

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

 

§ 7 

FORMA PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT po protokólarnym przekazaniu przedmiotu umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru z realizacji przedmiotu Umowy 

podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy, stwierdzający wykonanie                               

i przekazanie kompletnego przedmiotu Umowy. 



3. Faktura będzie wystawiona na Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa, NIP 525-22-48-481 przy czym odbiorcą i płatnikiem faktury będzie Zarząd 

Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

4. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ………………………………………….. w terminie do 21 dni 

od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.  

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. 

6. Zamawiający oświadcza, że zapłata faktury będzie dokonywana przy zastosowaniu 

mechanizmu podzielnej płatności (MPP). 

7. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

§ 8 

WADY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, któremu ma służyć 

wykonany przedmiot Umowy. O zauważonych wadach przedmiocie Umowy Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

2. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia braków i wad stwierdzonych podczas odbioru 

przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji w terminach: 

1) 3 dni roboczych, licząc od daty odbioru, 

2) 10 dni roboczych, licząc od daty ujawnienia wad w okresie gwarancji.  

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. W niżej podanych przypadkach Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2 -1% 

brutto wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, nie więcej niż 20%, kwoty umownej brutto odpowiednio dla każdej części,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji  

i rękojmi, w wysokości 1% brutto wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 

1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) w razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy: 20% brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 

1) w przypadku, gdy zwłoka przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić  

w trybie natychmiastowym od Umowy, naliczając karę umowną w wysokości 20% brutto 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 lub jej 

potrącenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu Umowy 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadku: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie określonym w § 2 ust. 1, 



2)   utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym    

  niniejszą Umową, 

3)   gdy Wykonawca nie wywiązuje się prawidłowo z postanowień niniejszej Umowy  

  i wadliwie realizuje jej przedmiot. 

2. Rozwiązanie Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego 

uzasadnienia i może nastąpić w terminie 5 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości 

o wystąpieniu przyczyn uzasadniających rozwiązanie. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

 

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na przedmiot 

Umowy w przypadku, gdy w jego toku nie stwierdzono wad, 

2) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia usterek i wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca usunie ujawnione wady i braki w przedmiocie 

Umowy, zgodnie z postanowieniami § 8. 

4. Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania wad objętych gwarancją. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca udziela gwarancji, jakości  

w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 

Umowy. 

§ 12 

OSOBY DO KONTAKTU 

1. Osobami do kontaktu w sprawach niniejszej Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego - ……………………………… 

2) ze strony Wykonawcy -  …………………………………. 

2. Zmiana osób do kontaktu może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do 

niniejszej Umowy.  

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę 

trzecią (art. 509 KC) wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy,  

i Dyrektor ZMSP, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych 

Urzędu m.st. Warszawy lub ZMSP.  

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2016 r. poz.1764), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane w formie pisemnej za zgodą obu 

stron, pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 



6. Spory wynikłe z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

8. Integralny element niniejszej Umowy stanowią: 

a) opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1. 

b)  oferta Wykonawcy – załącznik Nr 2 

 

 

 

ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA                                                                                           

        

 

 

 

 
Załącznik nr 1 do Umowy………………………. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Tematem opracowania jest usługa polegająca na opracowaniu operatu efektywności 

energetycznej  kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Ciupagi 2                                     

w Warszawie.  

I. Stan istniejący: 
Zakres opracowania obejmuje kotłownie gazowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

zlokalizowanych przy ul. Ciupagi 2. Budynki wyposażone są w jeden obieg grzewczy z mieszaczem 

oraz instalację centralnej ciepłej wody użytkowej.  

 

1. Kotłownia gazowa, c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Ciupagi blok B: 

Dwa kotły wodne niskotemperaturowe w kaskadzie, o mocy 135 kW z palnikiem gazowym. 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 100°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 3,00 bar  

Źródło ciepłej wody użytkowej: dwa zasobniki o pojemności 500 l . 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 70°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 0,60 MPa  

 

2. Kotłownia gazowa, c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Ciupagi blok C: 

Dwa kotły wodne niskotemperaturowe w kaskadzie, o mocy 110 kW z palnikiem gazowym. 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 100°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 3,00 bar  

Źródło ciepłej wody użytkowej: dwa zasobniki o pojemności 500 l . 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 70°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 0,60 MPa.  

 

3. Kotłownia gazowa  co. i cw.u. w budynku przy ul. Ciupagi 2 blok D: 

Dwa kotły wodne niskotemperaturowe w kaskadzie, o mocy 190 kW z palnikiem gazowym. 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 100°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 3,00 bar  

Źródło ciepłej wody użytkowej: dwa zasobniki o pojemności 500 l . 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 70°C. 



Ciśnienie dopuszczalne: 0,60 MPa. 

3.1. Kotłownia zasila węzeł cieplny co. i c.w.u. w budynku przy ul. Ciupagi 2 blok A                                  

wraz z pomieszczeniem źródła ciepłej wody użytkowej.  

Źródło ciepłej wody użytkowej: dwa zasobniki o pojemności 500. 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 70°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 0,60 MPa. 

4. Kotłownia gazowa c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Ciupagi 2 blok I: 

Dwa kotły wodne niskotemperaturowe w kaskadzie, o mocy 81 kW z palnikiem gazowym. 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 100°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 3,00 bar  

Źródło ciepłej wody użytkowej: dwa zasobniki o pojemności 500 l . 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 70°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 0,60 MPa. 

 

5. Kotłownia gazowa c.o. i cw.u. w budynku przy ul. Ciupagi 2 blok II: 

Dwa kotły wodne niskotemperaturowe w kaskadzie, o mocy 81 kW z palnikiem gazowym. 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 100°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 3,00 bar  

Źródło ciepłej wody użytkowej: dwa zasobniki o pojemności 500 l . 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 70°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 0,60 MPa.  

 

6. Kotłownia gazowa  co. i cw.u. w budynku przy ul. Ciupagi 2 blok III: 

Dwa kotły wodne niskotemperaturowe w kaskadzie, o mocy 81 kW z palnikiem gazowym. 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 100°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 3,00 bar  

Źródło ciepłej wody użytkowej: dwa zasobniki o pojemności 500 l . 

Czynnik roboczy: woda, maksymalna temperatura dopuszczalna 70°C. 

Ciśnienie dopuszczalne: 0,60 MPa.  

 

II. Obowiązki Wykonawcy  

1. Opracowanie operatu efektywności energetycznej kotłowni: po 2 egzemplarze dla każdej z 

nich. 

2. Przedstawienie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej wraz z zaświadczeniem 

z Izby Inżynierów Budownictwa lub kwalifikacji wymaganych do wykonywania dozoru nad 

eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających 

ciepło oraz innych urządzeń energetycznych wraz z potwierdzonym wpisem do wykazu osób 

uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. 

Przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi należy przeprowadzić 

wizję lokalną w źródłach ciepła objętych zakresem opracowania. 

Osoba do kontaktu: Paweł Nauman,  telefon: 695 657 707 

 


