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Warszawa, dnia 29.01.2021 r. 

Sprawa nr ZM.NZP.221-17/20      

                                  wg. rozdzielnika 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z  art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia                  

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:  

„na kompleksową dostawię ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. 

st. Warszawy,  zarządzanych i administrowanych przez  Zarząd  Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż 

i przesył energii cieplnej.” 

 

Sprawa nr ZM.NZP.221-17/20 

 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa informuje, że  na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wybrana została n/w firma: 

Veolia Energia Warszawa S.A. 

02-591 Warszawa 

ul. Batorego 2 

e-mail: vew.bok@veolia.com 

cena netto: 1 973 223,11 zł. 

cena brutto: 2 427 064,43 zł. 

- 60 pkt  

1. Czas przystąpienia do czynności naprawczych w przypadku wystąpienia awarii związanych z wadliwą praca 

urządzeń nie będących własnością Zamawiającego i skutkujących przerwami, ograniczeniami lub innymi 

zakłóceniami w dostawach ciepła, przy czym: 

- czas reakcji liczony jest od zgłoszenia awarii/nieprawidłowości przez Zamawiającego; 

- (czas reakcji nie może być dłuższy niż 6 godzin;) poniżej 6 godzin. 

- 20 pkt 

2. Czas sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego: poniżej 5 dni (maksymalnie 5 dni) od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego możliwość sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego. 

- 20 pkt  

3. Zapewnienia Zamawiającemu Obsługi Klienta ( helpdesk, komunikacja Zamawiającego z Dostawcą), 

rozumianej jako zapewnienie Zamawiającemu kontaktu z osobami odpowiedzialnymi u Dostawcy za 

przyjmowanie zgłoszeń oraz kontrolę nad postępowaniem w sprawie realizacji zamówienia przez 24h na dobę i 7 

dni w tygodniu.      

    4.   Termin realizacji zamówienia od dnia 01.03.2021r., do 28.02.2023r. 

- Łączna ilość uzyskanych punktów 100 pkt 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty: 

Veolia Energia Warszawa S.A. 

02-591 Warszawa 

ul. Batorego 2 

e-mail: vew.bok@veolia.com 

 
Ewa Morawska-Sochacka 

(p.o. Zastępcy Dyrektora,ZDN2) 

- podpisano cyfrowo 2021-02-03 10:32:15 
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