
1 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI PRZETARGOWEJ 

Z OTWARCIA OFERT sprawa nr ZM.NZP.221-17/20 
 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 

 

1. Zadanie: 

„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 
 

2. Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 

20.01.2021 r., godz. 12:05 00-838 Warszawa ul. Prosta 69  sala konferencyjna 1 piętro. 

 

3. Obecni ze strony Zamawiającego: 

 

Komisja Przetargowa powołana zgodnie z poleceniem służbowym nr 8/2020, z dnia 21.02.2020r. 

 w składzie: 

 

Przewodniczący: 

Leszek Jaworski 

 

Członkowie: 

Zbigniew Małkowski 

Agata Mielcarek 

Iwona Sobiecka 

 

4.Przebieg otwarcia ofert: 

a. Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował,  że Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia łączną kwotę: 

 

      netto:   2 038 341,58 zł.  

      brutto: 2 507 160,14 zł.  

 

b. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono jedną ofertę w 

formie elektronicznej .  

 

c, Oferta w formie elektronicznej został pobrana z platformy https://zmsp.eb2b.com.pl/                                  

i odszyfrowana.  

 

5. Firma, adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie: 

Veolia Energia Warszawa S.A. 

02-591 Warszawa 

ul. Batorego 2 

e-mail: vew.bok@veolia.com 

 

1. Oferuje: 

1. Cena netto: 1 973 223,11 zł. (słownie: milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście 

dwadzieścia trzy złote i jedenaście groszy), 
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Cena brutto: 2 427 064,43 zł. ( słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy 

sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści trzy grosze). 

2.      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. 

  3.       Czas sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego: poniżej 5 dni (maksymalnie 5 dni) 

od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego możliwość sprawdzenia układu pomiarowo – 

rozliczeniowego.  

4.      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.      

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ewa Morawska – Sochacka 

(p.o. Zastępcy Dyrektora, ZDN2) 

- podpisano cyfrowo 2021-01-21 12:18:21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


