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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii cieplnej dobudynków przy ul. Bełska 1/3
w Warszawie.
CPV 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia
1. budynek szkoły przy ul. Bełska 1/3
a) planowane zużycie energii cieplnej : 1614,0000 GJ
b) moc cieplna zamawiana: 0,3720 MW,
w tym
- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:
- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia:
(moc maksymalna 0,0930 m³/h

0,2790 MW,
0,0930 MW

natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 4,40 m³/h
natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,80 m³/h
c) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy Bełskiej 1/3
d) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła
cieplnego jest własnością Dalkia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie
węzła cieplnego,
e) regulatora pogodowy jest własnością Zamawiającego
f) temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania:
95/70 0C
2
g) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 0 m ,
h) powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych :
3614,52 m2,
i) powierzchnia całkowita budynku 5061,84 m2,
j) liczba stałych użytkowników
390
k) kubatura budynku
24343,00 m3
2. budynek sali gimnastycznej i basenuprzy ul. Bełskiej 1/3 (otynkowany i ocieplony)
a) planowane zużycie energii cieplnej : 2531,0000 GJ
b) moc cieplna zamawiana: 0,5100 MW,
w tym
- moc cieplna na potrzeby ogrzewania:
0,1400 MW,
- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia: 0,1750 MW
( moc maksymalna 0,3070 MW )
- moc cieplna na potrzeby c.t :
0,1400 MW
- moc cieplna na potrzeby inne :
0,0550 MW
natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 7,0 m³/h
natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 7,8 m³/h
c) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Bełska1/3
d) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła
cieplnego jest własnością Dalkia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie
węzła cieplnego,
e) regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego
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2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy.
3. Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy
w przypadku:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących
świadczenia przedmiotu zamówienia – ustawy Prawo energetyczne i
przepisów wykonawczych do wskazanej umowy z zastrzeżeniem, że zmiana
ceny możliwa jest jedynie w przypadku zmiany taryfy zatwierdzonej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i doręczonej Odbiorcy.
b. zmiany stawki VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii cieplnej podatkiem
akcyzowym.
c. zmiana danych teleadresowych;
d. pozostałych przesłanek określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

§10
Osoby do kontaktu
1.

2.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są:
1) po stronie Odbiorcy:
a. Pan/Pani__________tel._________ e-mail___________________,
b. Pan/Pani______________tel __________e-mail ______________,
2) po stronie po stronie Sprzedawcy:
a. Pan/Pani_____________ tel____________ e-mail _____________,
b. Pan/Pani_____________ tel __________e-mail______________,
Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do udzielania niezbędnych informacji oraz
podejmowania działań koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§11
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania w szczególności:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze
zm) wraz z przepisami wykonawczymi;
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze
zm.).
§12
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy kompleksowej, a
postanowieniami Ogólnych warunków Sprzedawcy – jeżeli zostały ogłoszone, rozstrzyga treść
postanowień zapisanych w umowie.
§13
Integralną częścią umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1- miejsce świadczenia usługi

2. Załącznik nr 2 – tabela regulacyjna wody sieciowej
3. Załącznik nr 3 - Taryfa lub wyciąg z Taryfy Sprzedawcy obowiązujący w zakresie nie
sprzecznym z istotnymi postanowieniami umowy,

