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Rozdz. 1. Informacja o Zamawiającym.  
 

Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą: 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje: 
 
Pani Ewa Morawska-Sochacka p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa     

z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, działającą na podstawie 

pełnomocnictwa nr WKP.012.26.2020.DOS z dnia 21.04.2020 r.  udzielonego przez: 

Panią Emilię Lenartowicz – Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, działającego 

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 08.04.2020 r. znak  

GP-OR.0052.1337.2020       NIP: 525-22-48-481 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

 

Rozdz. 2. Definicje: 
 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

2.1. ofercie – należy przez to rozumieć ofertę wraz z załącznikami; 

 

2.2. JEDZ – należy przez to rozumieć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;  

2.3. postępowaniu – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie Zamówienia 

publicznego; 

2.4. SWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia wraz                           

z załącznikami; 

2.5. ustawie Pzp – ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U.  z 2022 r. poz. 1710. ze zm.); 

 

2.6. zamawiającym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa, Zarząd 

Mienia Skarbu Państwa w Warszawie; 
 

 

Rozdz. 3. Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami oraz Wykonawców                                 

z  Zamawiającym. 
 

3.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

informacje mogą być przekazywane przez Strony wyłącznie drogą elektroniczną przy 

użyciu wskazanych poniżej (pkt. 3.2) środków komunikacji elektronicznej. Inna forma 

komunikacji np. poczta, kurier, faks itp. jest niedopuszczalna. 

 

3.2 .Korespondencję do Zamawiającego przy użyciu  https://zmsp.eb2b.com.pl/ oraz 

poczty elektronicznej  zmsp@zmsp.org.pl 

 

3.3.  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami      

są:  

 

3.3.1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię nazwisko: Iwona Sobiecka tel. (22) 551-21-38 

oraz 

Paweł Nauman  tel. (22) 551-21-36  

 

3.3.2. w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych: 

imię i nazwisko: Zbigniew MAŁKOWSKI tel. (22) 551-21-80 

oraz  

Paweł PIEKUT (22) 551-21-82 

 

https://zmsp.eb2b.com.pl/
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Rozdz. 4. Treść zapytań wraz wyjaśnieniami, postanowienia, będą zamieszczone na 

stronie internetowej  http://zmsp.warszawa.pl/    oraz   https://zmsp.eb2b.com.pl/   

4.1.   Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4.2. Zamawiający zaleca złożenie zapytania o wyjaśnienie treści SWZ w edytowalnej 

wersji elektronicznej. 

4.3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym w ust. 4.1, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

dostawców wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 4.1.                           

Rozdz. 5. Tryb udzielania zamówienia oraz informacje ogólne.  

 
5.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
art.132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                         
z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej dalej ustawą.  
5.2. Informacje wymagane przepisami 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) 
zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Dostawca przystępując do postępowania jest obowiązany 
do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do 
poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w 
ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność 
Dostawca złoży oświadczenie zawarte w „Uszczegółowieniu formularzy ofertowych”, 
stanowiące załącznik nr 1 pkt 7    
5.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Dostawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Jeśli Dostawca nie dopełni obowiązków wynikających z ustawy, 
Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa 
jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą 
ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
5.4. O zamówienie mogą ubiegać się Dostawcy, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp. z  w 
rozumieniu przepisów ustawy. 
5.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem 
wymagań określonych w przepisach ustawy, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ust. 2 
i art.117  ustawy. 
5.6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. 
5.7. Termin wykonania zamówienia  - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
5.8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 
8 ustawy.  
5.9.Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

Rozdz. 6. Opis przedmiotu zamówienia. 

http://zmsp.warszawa.pl/
https://zmsp.eb2b.com.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 
100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd 
Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.  

  Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot 
zamówienia: 

  Główny kod CPV: 09300000-2 „Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa” 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 

100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy gospodarowanych przez 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmująca sprzedaż i przesył ciepła dostarczonego za 

pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody. 

2. Planowane miesięczne zużycie energii cieplnej do wszystkich obiektów 1526,316 (GJ) x 12 

miesięcy = 18 315,792 GJ od dnia 01.03.2023 r. do dnia 29.02.2024 r. 

3. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości obiektów objętych umową na sprzedaż i przesył 

ciepła, przy czym stawki cenowe podane w formularzu ofertowym obowiązują także w 

przypadku nowych punktów poboru energii cieplnej. 

4. Adresowy wykaz nieruchomości zawierający charakterystykę budynków wraz                              

z zamówiona mocą cieplną wraz z informacjami o obiektach, stanowiących  własność 

100% Skarbu Państwa, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa 

usytuowanych na terenie m. st. Warszawy stanowi  załącznik nr 1a i 1b do opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ 

5. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.03.2023r. do dnia 29.02.2024r.  

6. Dodatkowe informacje zawarte są w istotnych postanowieniach umowy. 

 

Rozdz.7. Informacje o warunkach udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

7.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

 

a. Dostawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii 

cieplnej udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 

10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 i poz. 1723), 

b. posiada aktualną koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 

i poz. 1723), udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub Dostawca 

przedstawi oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy podpisanej z dystrybutorem sieci 

na świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła na obszarze, na którym znajdują się 

miejsca dostarczania ciepła na terenie m.st. Warszawy. 

 

7.2. Zdolność techniczna lub zawodowa. 

Dostawca zapewnia Zamawiającemu Obsługę Klienta (helpdesk, komunikacja 

Zamawiającego z Dostawcą), rozumianej jako zapewnienie Zamawiającemu kontakt 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.  

 

7.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postepowaniu dotyczące: 
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7.3.1.Dostawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 3 dostawy, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem ich wartości nie mniejszej 

niż  łącznie 1 000 000,00 zł. brutto. 

  Powyższe należy wykazać wypełniając tabelę zgodnie z wzorem określonym w   

załączniku Nr 5 do SWZ. 

    7.3.2 W przypadku składania oferty przez Dostawców ubiegających się wspólnie               

o udzielenie zamówienia, wymagane warunki  musi spełniać przynajmniej jeden z nich.  

 

Rozdz.8. Podstawy wykluczenia Dostawców z postępowania. 

 

8.1.O udzielenie zamówienia  mogą się ubiegać Dostawcy , którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp. 

 8.2.Dostawca jest zobowiązany potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu                           

z postępowania na podstawie wskazanej w ust. 8.1. 

8.3.W przypadku Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

każdy z Dostawców zobowiązany jest potwierdzić, że nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie wskazanej w ust. 8.1. 

8.4.W przypadku gdy Dostawca polega na zdolnościach technicznych  

i zawodowych innego podmiotu  Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec 

podmiotów udostepniających te zasoby postawy wykluczenia, o których mowa  

w ust. 8.1. 

 

  

Rozdz.9  Opis sposobu przygotowania oferty, JEDZ i podmiotowe środki 

dowodowe  
9.1. Dostawca może złożyć jedną ofertę na. Oferta musi  być sporządzona zgodnie z 

niniejszą SWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 

załącznik Nr 1 do SWZ z załącznikami.  

9.2.Do oferty Dostawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym 

dalej JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie w przedmiocie: 

9.2.1. braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

9.2.2.spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zamawiający wymaga wypełnienie 

w tym zakresie  - w części IV – jedynie : ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich 

kryteriów kwalifikacji. Dostawca ogranicza się do wypełnienia sekcji   w części IV i nie 

musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV). 

Treść JEDZ powinna być zgodna z formularzem udostępnionym w ramach niniejszego 

SWZ (wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ) – 

oświadczenie to winno być złożone w postaci elektronicznej i być opatrzone 

certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do 

złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy, zgodnie z 

zapisami SWZ (instrukcja komunikacji  w postępowaniu). 

9.3. Dostawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku 

istnienia podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie którym powołuje się na ich 

zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie o którym mowa w pkt 

2 w formie osobnych JEDZ dotyczących tych podmiotów (wzór załącznik nr 2 do SWZ). 

9.4.Dostawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 

zamieszcza informacje o Podwykonawcach w części II sekcji D składanych JEDZ. 

Zamawiający nie wymaga składania odrębnych JEDZ dla Podwykonawców, którym 

Dostawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, niezbędnych jednocześnie 

podmiotami.  
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9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Dostawców – 

oświadczenie w formie JEDZ o którym mowa w pkt 2, składa każdy z Dostawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienia. 

Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Dostawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

9.6. Oferta oraz JEDZ  muszą spełniać następujące wymogi: 

 

9.6.1. muszą zostać sporządzone w języku polskim, podpisane certyfikowanym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu którego dotyczy i należy je wypełnić zgodnie z: 

- zapisami niniejszego SWZ oraz instrukcją dotyczącą sposobu komunikacji                                   

w postępowaniu, 

- instrukcją wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ 

(European Single Procurement Dokument ESPD) udostępnioną na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych pod adresem:  https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl 

9.6.2. załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SWZ. 

 

9.7. JEDZ może być przekazany Zamawiającemu wyłącznie drogą elektroniczną w postaci 

elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

JEDZ należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z instrukcją dotyczącą sposobu 

komunikacji w postępowaniu zawartą w Rozdziale 4.  

Przekazane w/w dok. w innej formie niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

będzie uważane za niezłożone. 

9.8. Dostawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej o złożenia 

oświadczenia w imieniu podmiotu, który zobowiązuje się do udostępnienia Dostawcy 

określonych zasobów (oryginał) oraz należy przekazać Zamawiającemu zgodnie                             

z zapisami niniejszego SWZ dotyczącą sposobu komunikacji w postępowaniu zawartą                 

w Rozdziale 4. 

 9.9. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Dostawcę, jest  

https://zmsp.eb2b.com.pl/   

Wypełniony JEDZ, należy dołączyć do zaszyfrowanej oferty wraz z wymaganymi 

załącznikami, złożonej za pośrednictwem. https://zmsp.eb2b.com.pl/   Złożenie JEDZ 

wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) lub pisemnie jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.). 

9.10. Zamawiający dopuszcza złożenie JEDZ w jednym z następujących formatów danych 

tj.   .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .7z. rar.  

9.11.Dostawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny za pomocą 

narzędzia elektronicznego serwisu eESPD (https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl)  lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, 

które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym 

z formatów wymienionych w pkt 10 powyżej. 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://zmsp.eb2b.com.pl/
https://zmsp.eb2b.com.pl/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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9.12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB. 

9.13. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na https://zmsp.eb2b.com.pl/ 

9.14. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

9.14.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.108 ust. 1, 

2 i 4 ustawy PZP, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

9.14.2.  oświadczenie Dostawcy, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP , o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

Dostawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Dostawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór załączniki nr 6  do SWZ. 

9.14.3. wykaz dostaw zgodnie z Rozdz. 7 pkt 7.3.1. zgodnie z załącznikiem  nr 5 do 

SWZ. 

9.14.4.Koncesję zgodnie z Rozdz. 7 pkt.7.1. ppkt a i b.  

9.14.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r., o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli Dostawca 

wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087). 

9.15. Koszt przygotowania oferty. 

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

 

9.16. Zmiana, wycofanie oferty. 

Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty dostępnego na 

https://zmsp.eb2b.com.pl/ 

 

 

Rozdz.10 Wymagania dotyczące wadium 

10.1.Zamawiający określa wadium : 

 – w kwocie 30 000,00 zł.  

 

10.2. Forma wadium. 

 

Wadium może być wniesione w: 

 

10.2.1. pieniądzu; 

10.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

10.2.3 gwarancjach bankowych; 

10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

https://zmsp.eb2b.com.pl/
https://zmsp.eb2b.com.pl/
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10.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  

 

10.3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 

 

10.3.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na 

konto Zamawiającego Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085   

(decyduje data polecenia przelewu). Potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego 

dowodu wpłaty należy dołączyć   do oferty. 

10.3.2. W przypadku wniesienia  wadium w formie innej niż pieniądz – dokument należy 

dołączyć do oferty w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym wystawcy tego dokumentu bądź Dostawcy – w treści winna 

zostać zawarta informacja iż wycofanie przez Dostawcę wadium przed upływem jego 

okresu ważności może odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego. 

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w 

pkt. 2 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być ZMSP, a złożone poręczenie 

lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodnie z art. 98 ust. 6 Ustawy 

Pzp. 

10.3.3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i 

formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Dostawca, którego oferta 

została wybrana: 

10.3.3.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

10.3.3.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

10.3.3.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. 

10.4. Zwrot wadium. 

Zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp: 

10.4.1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 

dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:  

1) upływu terminu związania ofertą;  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 

jego wniesienia.  

10.4.2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

złożenia wniosku zwraca wadium Dostawcy:  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) którego oferta została odrzucona;  

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem dostawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza;  

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie 

na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  

10.4.3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z Dostawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków 

ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale 18. 

10.4.4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę.  
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10.4.5. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez 

złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

10.4.6. Utrata wadium. 

Zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp: 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego  

w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje 

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  

10.4.6.1. Dostawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 

128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków 

dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,                       

o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  

10.4.6.2. Dostawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

10.4.6.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                          

z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, którego oferta została wybrana. 

 

 

 

Rozdz.11. Dostawcy z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.   

12.1. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdział 11 ust. 2 

składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 4 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od Dostawcy (Dz.U. poz. 2415). 

12.2. Jeżeli Dostawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 

JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają 

błędy, zamawiający wzywa dostawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia  

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
 

 

Rozdział. 12. Termin związania z ofertą. 

 

12.1. Dostawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach 

zamówienia, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

12.2. Termin związania ofertą do 17.04.2023r.  

12.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 12.2, Zamawiający przed upływem terminu 

związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Dostawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 12.2, wymaga złożenia 

przez Dostawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 
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Rozdział. 13. Sposób oraz termin składania oferty oraz termin otwarcia ofert. 

 

13.1. Miejsce składania ofert:  Platforma Zakupowa ZMSP https://zmsp.eb2b.com.pl/ 

 

13.2. Termin składania ofert: do dnia 17.01.2023 r. do godz. 09:00 

 

13.3. Termin otwarcia ofert: dnia 17.01.2023 r. o godz. 09:05 

 

13.4. Zamawiający, przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

13.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje dotyczące:  

a) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsc zamieszkania Dostawców, których oferty zostały otwarte,  

b) cen zawartych w ofertach.   

 

Rozdział. 14. Sposób obliczenia ceny. Informacja dotycząca walut obcych. 

 

UWAGA – Oferowana cena Dostawcy, służy wyłącznie dla celów porównania ofert i 
wyboru najkorzystniejszej oferty, powinna zostać skalkulowana wg stawek bez rekompensaty. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że spełnia warunki pozwalające uznać go za odbiorcę 
ciepła, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 
Zamawiający złoży Dostawcy stosowne oświadczenie przed zawarciem umowy. Zamawiający 
oczekuje, że w okresie obowiązywania przepisów wynikających z ww. ustawy, bieżące 
rozliczenia odbywać się będą na podstawie stawek skalkulowanych w oparciu o złożone 
oświadczenie. 

 
14.1. Dostawca określi cenę w „Ofercie ” na Platformie Zakupowej ZMSP zawierającym 
wyodrębnione miejsce na informacje dotyczące ceny oferty.  
14.2. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.                          
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej Ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć. Dostawca w „Uszczegółowieniu Formularza ofertowego” ( 
w załączniku nr 1  pkt. 4  do SWZ) ma obowiązek:   
14.2.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,   
14.2.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,   
14.2.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku;  
14.2.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Dostawcy, 
będzie miała zastosowanie.  
14.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 
obcych. Rozliczenia między Dostawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 
polskich.  
14.4. Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to 
znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

https://oneplace.marketplanet.pl/
https://zmsp.eb2b.com.pl/


13 

 

14.5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek,                                        
w następujący sposób: 
14.5.1. w przypadku, gdy Dostawca poda cenę Oferty, wartości brutto z dokładnością 

większą niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego 

zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w Ofercie cen do dwóch 

miejsc po przecinku stosując następującą zasadę: podane w Ofercie kwoty zostaną 

zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną 

pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną zaokrąglone do 1 grosza, 

14.5.2. w przypadku, gdy Cena brutto oferty w „Uszczegółowieniu Formularza 

ofertowego" nie odpowiada Cenie brutto oferty podanej w „Oferta – Formularz 

ofertowy”, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest wartość brutto w 

„Uszczegółowieniu Formularza ofertowego”.  

 

14.6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Dostawcy 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

Rozdział. 15. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert.  

 

15.1. Tryb oceny ofert 

15.1.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

15.1.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach: 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty 

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych  i 

SWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia  

składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.  

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej 

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez  

Oferentów nie podlegających wykluczeniu.  

15.2. Kryteria oceny ofert 

 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące 

kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 

 
a) cena – 60% = 60 pkt,  

b) czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w 

miejscu jego instalacji – 20% = 20 pkt 

c) zatrudnienie osób niepełnosprawnych - 20% = 20 pkt. 

Ocenie poddane zostaną jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

A. Cena – waga kryterium 60%  

Oferta o najniższej cenie uzyska automatycznie 60 pkt.  
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Punktacja pozostałych ofert dokonana zostanie na podstawie wzoru: 

C= =
Cn

Cb
 x 60 pkt. 

gdzie: 

 C – liczba punktów,  

Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych ,  

Cb – cena oferty ocenianej. 

 

B. Czas reakcji (na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w 

miejscu jego instalacji) – 20%  

Zamawiający do oceny ofert w tym kryterium przyjmie czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji od daty zgłoszenia, 

wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

Wykonawca powinien wypełnić formularz ofertowy uwzględniając poniższe warunki: 

 a) Maksymalny dopuszczalny czas sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego w miejscu jego instalacji wynosi 24 godziny, a minimalny 1 godzinę.  

Czas przystąpienia do sprawdzenia prawidłowości 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu 
jego instalacji wynosi (maksymalnie 24 godziny) 

 
                                               
                                               0 pkt.   

Czas przystąpienia do sprawdzenia prawidłowości 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu 

jego instalacji wynosi (do 15 godzin)   

   
  5 pkt.   

Czas przystąpienia do sprawdzenia prawidłowości 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu 

jego instalacji wynosi (do 10 godziny)   

   
  10 pkt.   

Czas przystąpienia do sprawdzenia prawidłowości 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu 

jego instalacji wynosi (do 5 godziny)   

   
  15 pkt.   

Czas przystąpienia do sprawdzenia prawidłowości 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu 

jego instalacji wynosi ( 1 godzina)   

   
  20 pkt.   

 

b) Wykonawca może zaoferować wyłącznie pełne godziny. W przypadku zaoferowania niepełnych 

godzin, Zamawiający dokona zaokrąglenia w górę.  

c) W przypadku braku wpisania w ofercie czasu sprawdzenia prawidłowości wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji, Wykonawca otrzyma 0 punktów.  

d) Oferta z zaoferowanym czasem sprawdzenia prawidłowości wskazań układu 

pomiaroworozliczeniowego w miejscu jego instalacji równym „0” (zero) lub dłuższym niż 24 

godziny zostanie odrzucona. Oferta będzie punktowana na podstawie wzoru: 
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P= =
CZN

CZB
  x 20% 

gdzie:  

P – liczba punktów, 

 CZN – najkrótszy czas wskazany w ofertach (spośród ofert nieodrzuconych), 

 CZB – czas wskazany w ofercie badanej  

Oferta w kryterium „czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego w miejscu jego instalacji” może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 

C. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – waga kryterium 20%  

Procentowy udział liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie wyliczony na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym składana jest oferta (wyliczony przez Wykonawcę z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku).  

Przez osobę niepełnosprawną Zamawiający rozumie – osobę spełniającą przesłanki statusu 

niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 558). Oferta będzie 

punktowana na podstawie wzoru: społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                         

(Dz.U. z 2022 r. poz. 558).  

Oferta będzie punktowana na podstawie wzoru; 

P= =
LB

LN
 x 20% 

gdzie:  

P – liczba punktów, 

 LB – % zatrudnionych niepełnosprawnych w ofercie badanej, 

 LN – najwyższy % zatrudnionych niepełnosprawnych (spośród ofert nieodrzuconych).  

Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże procentowego poziomu zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych, Zamawiający uzna, że wskaźnik ten wynosi 0% i taka oferta otrzyma w tym 

kryterium 0 pkt. 

Łączna liczba punktów Wykonawcy zostanie obliczona według wzoru = cena oferty (A) + czas 

reakcji (B) + zatrudnienie osób niepełnosprawnych (C). 

2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie będzie 

można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

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

ofert dodatkowych.  
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3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, to 

jest maksymalnie 100 pkt.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymaganiom 

przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria wyboru. 

 

Rozdział. 16.  Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego. 

 
16.1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy, 
poprzez Platformę Zakupową ZMSP.   
16.2. Z wybranym Dostawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, 
w terminie określonym w art. 264 ustawy.  
16.3. Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę o miejscu i terminie podpisania 
Umowy w sposób podany w ust. 16.1.  
16.4. Jeżeli zostanie wybrana Oferta Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy kopii umowy 
regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści 
powyższej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres 
współuczestnictwa i podział obowiązków Dostawców w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia.  
16.5. Przed zawarciem Umowy, wybrany Dostawca w szczególności:  

  

16.5.1. przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, 

np.  imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Dostawcę przy 

podpisaniu umowy, koordynacji itp.;   

16.5.2. przekaże wszelkie informacje, oświadczenia lub dokumenty istotne dla określenia 

skutków na gruncie rozliczeń publicznoprawnych;  

 

Rozdział  17. Projektowanie postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego. 

 
17.1.Zamawiający wymaga od wybranego Dostawcy zamówienia zawarcia umowy                       
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych 
postanowieniach umowy, stanowiących załączniki nr 4 do SWZ, które zostaną 
wprowadzone do treści  tej umowy.   
17.2 Projektowane postanowienia umowy przed zawarciem zostaną uzupełnione                                     
o niezbędne informacje dotyczące w szczególności danych Dostawcy, wynagrodzenia 
Dostawcy i innych niezbędnych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Rozdział. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Dostawcy. 
 
18.1. Dostawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane  w 
Dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

18.2. Odwołanie przysługuje na: 

18.2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą                                            

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

18.2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 
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18.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej 
„Prezesem Izby”.  

18.2.4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla 
zamówień,  o wartości mniejszej niż progi unijne.   

18.2.5. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy PZP na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa 
Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

18.2.6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień 
publicznych. 

18.2.7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. 

 

Rozdział  19. Postanowienia końcowe. 

 
19.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
19.2. Dostawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
19.3. Przywołane w SWZ załączniki stanowią jej integralną część i są udostępnione przez   
Zamawiającego w wersji edytowalnej.   
 
 
 
Wykaz załączników do SWZ 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1  
Załącznik nr 2 - JEDZ 
Załącznik nr 3 - Informacje dla Dostawców dot. przetwarzania danych osobowych                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego przez ZMSP.  

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy. 
Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych dostaw.  
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.  
Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.  
Załącznik nr 8 i 8a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1. 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Zamawiającego na podstawie w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w 
związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967). 
 

 

 

 

 

 

 

 


