UWAGA: Zamawiający dokonał zmian w SIWZ i oznaczył je na czerwono.
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Stołeczne Warszawa Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe ul. Siennicka 40,
04-393 Warszawa, tel/fax 22 870-13-27 www.osir.waw.pl e-mail: zampub@osir.waw.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
[dalej zwana S1WZ)

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1986 ze zm.)
zwanej dalej Ustawą.
Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Dzielnicy Praga-Południe ul.
Siennicka 40, 04-393 Warszawa, w okresie 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.
Termin wykonania zamówienia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
Określenie przedmiotu zamówienia Kod i Nazwa CPV:
09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Znak sprawy AZ.261.565.2019

Zatwierdził:

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego jej
zabezpieczenia.
W każdym przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo określające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy należy złożyć w
oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

3. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane przez strony za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający uzna je za złożone w terminie jeżeli
wpłyną przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt otrzymania faksu lub wiadomości elektronicznej.
Osoby wyznaczone do kontaktu z wykonawcą:
w sprawach merytorycznych: Robert Biedziński, tel. 22 610-12-85 wew. 110
w sprawach proceduralnych: Mirosław Skierkowski, tel. 22 870-13-27 wew. 114
e-mail: zampub@osir.waw.pl:

4. Oferta
Ofertę, której treść musi odpowiadać treści S1WZ, należy sporządzić w języku polskim z
zachowaniem formy pisemnej. Do dokumentów składanych w języku obcym musi być dołączone
tłumaczenie. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca składa ofertę wraz z
wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Wykonawca może opracować własny wzór formularza pod warunkiem, że jego treść będzie
odpowiadała wymaganiom określonym przez zamawiającego. Formularz oferty, wszystkie
składane dokumenty, naniesione zmiany muszą być podpisane na zasadach określonych w
SIWZ. Podpis składa osoba upoważniona do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
wykonawcy określoną w dokumentach, rejestrach właściwych dla formy organizacyjnej.

5. Forma dokumentów
Ofertę i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r., w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz.1126) dotyczące
wykonawcy, innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach określonych w Ustawie oraz dotyczące podwykonawców należy złożyć w oryginale.
Inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu należy przedłożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia tych dokumentów dokonuje
odpowiednio podmiot, którego dokumenty te dotyczą (wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podwykonawca, podmiot udostępniający zasób).

6. Tajemnica przedsiębiorstwa
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r nr 153 poz,1503 ze
zm.) wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert opatrzyć je klauzulą - nie
udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i wykazać, że zastrzeżone informacje mają charakter techniczny lub technologiczny,
organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,

nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej oraz podjęto niezbędne działania celem zachowania ich
poufności.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Formularz cenowy należy sporządzić według poniższych zasad. Wykonawca obliczy cenę oferty zgodnie
z opisem zawartym we wzorze druku „formularz cenowy". Kwoty brutto muszą obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i
określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym. Wszystkie wartości
powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wzór formularza cenowego stanowi

załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Informacja o obowiązku podatkowym
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

9. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.
10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powyższe dotyczy
również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot
udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji usług, których te zdolności dotyczą. Zamawiający nie
dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

12. Składanie ofert, terminy.
Ofertę należy złożyć w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
ul. Siennicka 40, 04-393 w Warszawie, w terminie:
do dnia 17.12.2019 r. do godziny 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „CIEPŁO 2020”
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 17.12.2019 r. o godz. 10.15 w pok. 108.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI Ustawy.
14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Realizując wymogi 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,
„RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Praga-Południe jest Dyrektor Ośrodka, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa.
2. Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem administratora danych lub
adresem poczty elektronicznej: siennicka@osir.waw.pl. Z inspektorem ochrony danych można się
skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych.
3. Administrator danych osobowych - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
przez Panią/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a.

5.

6.

7.

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy PragaPołudnie;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
dodatkowej, wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Dyrektor Ośrodka.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 4, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że jej/jego dane osobowe
są przetwarzane niezgodnie z prawem.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli przetwarzanie odbywa
się na podstawie przepisów prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej
przez Panią/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

II INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OŚWIADCZEŃ
POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNYCH
DOKUMENTACH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
z postępowania na podstawie art.24 ust.l. Ustawy.
2.

nie podlegają wykluczeniu

Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty:

— oświadczenie potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z
postępowania na podstawie art. 24 ust 1 - wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku

podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca,
— oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.
l pkt 13-14,16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ).
Oświadczenie składa wykonawca, którego dotyczą podstawy wykluczenia wymienione w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.

— formularz cenowy - wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ
— Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
— oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o
której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015, poz. 184,1618,1634) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wzór

druku załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie
oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

III. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

KRYTERIUM I - CENA - waga 60 %

Ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

cena oferowana minimalna brutto
Cena = ..................................................... x 100 pkt. x 60%
cena badanej oferty brutto
KRYTERIUM II - CZAS REAKCJI NA SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WSKAZAŃ UKŁADU POMIAROWOROZLICZENIOWEGO W MIEJSCU JEGO INSTALACJI - waga 40%
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu punkty w kryterium „czas
reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego w miejscu jego
zainstalowania", wg poniższej zasady:
• Czas reakcji wynoszący 1 dzień roboczy od daty zgłoszenia - 40 pkt,
• Czas reakcji wynoszący 2 dni robocze od daty zgłoszenia - 30 pkt,
• Czas reakcji wynoszący 3 dni robocze od daty zgłoszenia - 20 pkt,
• Czas reakcji wynoszący 4 dni robocze od daty zgłoszenia - 10 pkt,

a)

b)

c)

d)

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej oferty.
Uwaga:
Maksymalny dopuszczalny czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu
pomiarowo - rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania wynosi 4 dni robocze, a minimalny
1 dzień roboczy.
Oferta z zaoferowanym czasem reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu
pomiarowo - rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania dłuższym niż 4 dni robocze zostanie
odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ.
Jeżeli wykonawca w Formularzu ofertowym nie wpisze żadnego czasu reakcji na sprawdzenie
prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,
Zamawiający przyjmie, ze Wykonawca oferuje czas reakcji wynoszący ponad 4 dni robocze od
daty zgłoszenia i zostanie przyznanych 0 pkt.
W kryterium „czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
P = Pc + Pt gdzie:
P - łączna liczba punktów,
Pc - liczba punktów w I kryterium,
Pt - liczba punktów w II kryterium.

VII UMOWA
1. Informacja o formalnościach po wyborze oferty
Zamawiający poinformuje wykonawcę któremu zostanie udzielone zamówienie o miejscu
i terminie zawarcia umowy.

2. Wzór umowy
Wzór
Umowa nr ______________ na sprzedaż i dystrybucję energii
cieplnej
W dniu _________________ 2019 r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dotyczącego sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r poz. 1986 ze zm.) pomiędzy:
zawarta w dniu ………….2019 r. w Warszawie pomiędzy Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,00950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 28.03.2019 r. nr GP-OR.0052.1597.2019 przez Pana Marka Karpowicza – Dyrektora
jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z
siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 40, zwanym dalej Odbiorcą lub OSiR z jednej strony
a
ul
wpisaną
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS .........................................................
prowadzonego przez ............................................................ kapitał zakładowy
..................................... zł, NIP ................................... REGON ..............................
reprezentowaną przez .......................................... zwaną dalej Sprzedawcą z drugiej strony
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Sprzedawca zobowiązuje się względem Odbiorcy do sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej (zwanej
dalej również „ciepłem") do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe umiejscowionego w

Warszawie 04-393, przy ul. Siennickiej 40, w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. za pomocą sieci
ciepłowniczej, w terminie określonym w § 2 umowy.
2. Zamówiona ilość ciepła w okresie obowiązywania umowy została określona na 9.650 GJ oraz
zamówiona łączna moc cieplna ustalona została na 1,7594 MW.
3. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o zmiennej temperaturze regulowanej wg Tabeli regulacyjnej wody
sieciowej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Obniżenie temperatury wody sieciowej w
miejscu dostarczania ciepła wskutek strat ciepła podczas przesyłania wynosi do 5K. Zmiana wartości
zawartych w Tabeli regulacyjnej wody sieciowej nie stanowi zmiany Umowy.
§2
Termin wykonania umowy
Umowa sprzedaży i dystrybucji ciepła zostaje zawarta na czas określony: od 01.01.2020 r do dnia
31.12.2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2.

§3
Wynagrodzenie Sprzedawcy
1. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii
cieplnej dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych
w aktualnej Taryfie dla grupy taryfowej o symbolu ................................co miesiąc.
2. Wartość realizacji umowy nie może przekroczyć łącznej kwoty brutto (z należnym podatkiem VAT wg
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r, poz.1221 ze zm.)
............................................. zł (słownie: ............................................ 00/100 ).
3. Sprzedawca powiadomi pisemnie Odbiorcę o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich stosowania,
zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4. Faktury VAT z tytułu prawidłowego wykonania umowy Sprzedawca będzie wystawiał do 7 dnia
roboczego miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym i dostarczał je Odbiorcy nie później niż
na 7 dni przed upływem terminu płatności. Należności wynikające z dostarczonych faktur VAT Odbiorca
będzie płacił Sprzedawcy do 17 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, za który została
wystawiona faktura VAT.
5. Faktura zostanie wystawiona na rzecz Zamawiającego w następujący sposób: Nabywca: Miasto
stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5; 00 - 950 Warszawa, NIP 525- 22-48-481
Płatnik/Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Siennicka
40 , 04-393 Warszawa.
6. Faktura będzie doręczana na adres Płatnika/Odbiorca.
7. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Odbiorcy.
8. Sprzedawca umieści na fakturze numer umowy, na podstawie której świadczy usługę.
9. Sprzedawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
10. Miasto stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
11. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
12. Tytuł prawny do ciepła przechodzi ze Sprzedawcy na Odbiorcę w miejscu dostarczenia ciepła, o którym
mowa w załączniku nr 1 do umowy. Miejsce dostarczenia ciepła stanowi jednocześnie miejsce wydania
ciepła w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do tego miejsca Sprzedawca po stronie źródła ciepła, a
Odbiorca po stronie instalacji odbiorczej, ponosi we własnym zakresie wszelkie ryzyka związane z
dostarczaniem ciepła w związku z realizacją umowy. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się
odpowiednio do zwrotu nośnika ciepła przez Odbiorcę.

§4
Obowiązki Sprzedawcy
1. W ramach umowy Sprzedawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła Odbiorcy;
2) dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła oraz standardów jakościowych obsługi
odbiorców, co najmniej odpowiadających parametrom i standardom wskazanym w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
3) umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz kontroli
prawidłowości wskazań tego układu.
4) zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców, w szczególności:
(a) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Odbiorcy,
(b) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnej taryfy;
(c) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania
odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia
reklamacji.
2. W przypadku pisemnego zgłoszenia (email, fax) przez Odbiorcę zastrzeżenia do wskazań układu
pomiarowego, Sprzedawca jest zobowiązany do:
1) sprawdzenia, w okresie.......... dni roboczych od daty zgłoszenia, prawidłowości
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;
2) wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Odbiorcy, zakwestionowanego układu
pomiarowo-rozliczeniowego i sprawdzenia go w laboratorium;
3) doręczenia Odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 14
dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania;
4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia
Odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego;
§5
Obowiązki Odbiorcy
W ramach umowy Odbiorca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) odbioru i użytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
zawartej umowy;
2) terminowego uiszczania należności za dostarczone ciepło na warunkach określonych w umowie;
3) dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci ciepłowniczej, a
w szczególności wyregulowania i utrzymania w należytym stanie technicznym
eksploatowanych instalacji i pomieszczenia węzła cieplnego, w sposób niepowodujący
zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej, urządzeń węzła cieplnego i układów pomiarowych;
4) niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym i w innych urządzeniach oraz o innych okolicznościach
mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także o przerwach lub zakłóceniach w
dostarczaniu ciepła;
5) zapewnienia osobom upoważnionym przez Sprzedawcę dostępu do pomieszczenia, w
którym zainstalowane są urządzenia służące do dostarczania ciepła oraz wstępu na teren
nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac związanych z
konserwacją i eksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
6) informowania Sprzedawcy o planowanych remontach instalacji będących własnością
Odbiorcy;

§6
Nienależyte wykonywanie umowy przez Sprzedawcę
W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi
odbiorców, Odbiorcy przysługiwać będą, na jego wniosek, bonifikaty i upusty w
wysokości określonej w taryfie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Odbiorcy przysługiwać będzie prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodnej z
warunkami umowy, realizacji obowiązków Sprzedawcy.
W ramach umowy Odbiorca uprawniony będzie w szczególności do żądania
sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

1.

2.
3.

4.

§7
Ustalenie ilości pobranego ciepła
Ustalanie ilości pobranego przez Odbiorcę ciepła dokonywane będzie na podstawie
wskazań zaplombowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w
obiekcie Odbiorcy.
Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powinny być dokonywane
cyklicznie i odnotowywane w fakturze do zapłaty.
W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku
spowodowanego demontażem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła
dostarczanego Odbiorcy, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego
naprawy (wymiany lub montażu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilości
ciepła dostarczonej przed uszkodzeniem (demontażem) układu pomiaroworozliczeniowego, wg metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo
energetyczne i rozporządzenia wykonawczego.
Dane techniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz data rozpoczęcia naliczania
opłat wg jego wskazań zamieszczone zostaną w protokole dotyczącym rozliczeń za
dostawę ciepła wg wskazań ciepłomierza.

§8
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Odbiorcę bez wypowiedzenia, jeżeli Sprzedawca nie
dotrzymuje warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do przywrócenia
stanu zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania.
2. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuję z zachowaniem formy pisemnej oraz z podaniem
przyczyny rozwiązania.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem
sytuacji określonych ust. 3.
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:
1) 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.
2) zmiany stawki VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii cieplnej podatkiem
akcyzowym.

3) zmiana danych teleadresowych;

§10
Osoby do kontaktu
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są:
1) po stronie Odbiorcy:
Pan Robert Biedziński tel. 22 610-12-85 wew. 110 e-mail: rbiedzinski@osir.waw.pl,
2) po stronie po stronie Sprzedawcy:
Pan/Pani ......................... tel .................. e-mail ...................
2. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.)
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 poz. 755 ze zm.) wraz z
przepisami wykonawczymi;
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.).
§12

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy, 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,
4. Załącznik nr 4 - Ogólne warunki umowy Sprzedawcy w zakresie nie sprzecznym z istotnymi
postanowieniami umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy Sprzedawca stosuje ogólne warunki umowy),
5. Kserokopia oferty Sprzedawcy,
§14
Spory
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a
w przypadku braku porozumienia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie należącym
do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.
§15
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent m.st.
Warszawy lub Dyrektor OSiR, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów
informatycznych Urzędu m.st. Warszawa oraz OSiR.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Odbiorcy i jeden dla
Sprzedawcy.
ODBIORCA
SPRZEDAWCA

OFERTA
1. IDENTYFIKACJA WYKONAWCY/WYKONAWCÓW
I.p.

Nazwa i adres
wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby/osób
uprawnionych
reprezentacji

do

NIP
/REGON

NR
KRS/CEiDG

Telefon
Adres e-mail

1

2

3

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy wskazać ustanowionego
pełnomocnika (lidera)

2. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu składani niniejszą ofertę na:
Dostawa energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe umiejscowionego
w Warszawie 04-393, przy ul. Siennickiej 40, w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Oferuję; _______________________________________________________________________
Cena oferty brutto zł ... ................................................................................................................................................
słownie: ........................... ....................... ....... . ................ „.....„ ............. ......... ................................ - ............„„„,..
Czas reakcji na sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji ilość dni ...................................................................
(max, czas wynosi 4 dni, min, czas wynosi 1 dzień) _______________________________________________________

3. Oświadczam, że:
■

otrzymałem konieczne informacje do przygotowania oferty, zaoferowana cena jest ceną obejmującą
wszelkie świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

■

wszystkie informacje podane w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach są aktualne,
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* jestem w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie
dokumentów.
■
oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zrealizuję zamówienie w terminie na warunkach i
zasadach określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

4. Informacje dotyczące wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych
Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia poniżej zakreślają informacje dotyczące każdego z wykonawców
wymienionych w punkcie 1 formularza oferty.

a. Kraj pochodzenia Wykonawcy:
1 2 3
□ □ □ Polska
□ □ □ inny niż Polska kraj będący członkiem Unii Europejskiej, a dwuliterowy kod kraju
pochodzenia Wykonawcy, to .....................
□ □ □ inny kraj nie będący członkiem Unii Europejskiej, a dwuliterowy kod kraju
pochodzenia Wykonawcy, to ....................

Należy podać kod zgodny z normą PN-EN ISO 3166-1:2008P. Informację o kodzie kraju pochodzenia, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b. Wykonawca jest:
1 2 3
□ □ □ mikroprzedsiębiorstwem
□ □ □ małym lub średnim przedsiębiorstwem
□ □ □ żadne z powyższych.

Mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR;
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR; średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).

c. Wykonawca jest:
1 2 3
□ □ □ spółdzielnią socjalną,
□ □ □ zakładem pracy chronionej,
□ □ □ zakładem aktywizacji zawodowej,
□ □ □ żadne z powyższych.

d. Ilość podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia: ..........................
Należy podać liczbę podwykonawców, których Wykonawca zamierza zaangażować. Liczba podwykonawców powinna uwzględniać
podmioty, które udostępniają zdolności zawodowe, jeżeli Wykonawca nie wskaże liczby podwykonawców, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie zamierza angażować podwykonawców do realizacji zamówienia. Informację o ilości podwykonawców Wykonawca
zobowiązany jest podać najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

.................................dn..........................................
/Podpis Wykonawcy/

Uwaga: W przypadku podmiotów występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik.

UWAGA
WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ SKŁADA ZAŁACZNIKI
OD NR 2 DO 3
Załącznik nr 3 wykonawca składa o ile mają zastosowanie

PEŁNOMOCNICTWO
Wykonawca składa o ile ma zastosowanie

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe
umiejscowionego w Warszawie 04-393, przy ul. Siennickiej 40, w okresie 01.01.2020 r. 31.12.2020 r.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust.l pkŁ 12-22 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

dnia ....

/Podpis Wykonawcy/

Uwaga:
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa
każdy wykonawca. (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej) w oryginale.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe
umiejscowionego w Warszawie 04-393, przy ul. Siennickiej 40, w okresie 01.01.2020 r. 31.12.2020 r.

oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art ................ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018
poz. 1986 z późn. zm.))

(należy wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ustlpkt 1314,16-20 w/w ustawy)
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością na podstawie art. 24 ust 8 w/w ustawy
podjąłem następujące środki naprawcze.

.......................................dnia.......................................

/Podpis Wykonawcy/

Uwaga:
Wypełnić i złożyć jedynie w przypadku, gdy zaistnieją wskazane okoliczności.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa
każdy wykonawca, (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej) w oryginale.

UWAGA
WYKONAWCA ZAŁĄCZNIKA NR 4 NIE ZAŁĄCZA DO OFERTY,
PONIEWAŻ OŚWIADCZENIE DOTYCZY PRZYNALEŻENIA DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ Z INNYMI WYKONAWCAMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
W POSTĘPOWANIU.

Informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty wykonawca może uzyskać
uczestnicząc w sesji otwarcia ofert lub z informacji zamieszczonej na stronie
zamawiającego.
Oświadczenie wykonawca składa bez wezwania w terminie trzech dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej powyższej informacji.

Załącznik 4 do SIWZ

dotyczy postępowania na:

dostawę energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe
umiejscowionego w Warszawie 04-393, przy ul. Siennickiej 40, w okresie 01.01.2020 r. 31.12.2020 r.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Oz.
U. z 2015, poz. 184,1618,1634) z innymi wykonawcami biorącymi udział
w postępowaniu
Oświadczam, że:
□ przynależę - wskazać wykonawcę ................................................................
□ nie przynależę
do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu.

/Podpis Wykonawcy/

DOKUMENT SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCĘ BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczenie wykonawca składa bez wezwania w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez
zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Powyższe oświadczanie musi być złożone w formie oryginału.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa
każdy wykonawca.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

FORMULARZ CENOWY OFERTOWY
Obiekt

Grupa
CZ
taryfowa (zł brutto/
MW, m-c)

2

CP
(zł

CD

brutto/ (zł brutto/
MW, m-c)
GJ)

3

4

O
(zł brutto/ GJ) (zł brutto/ GJ)
CO

MO

Z (GJ)

(MW)

Liczba
miesięcy

kol. 7x(kol. 2+kol. 3)xkol.9 +kol.
8 x(kol. 4+ kol. 5+kol.6) zł.
5

6

7

1

1a

Pływalnia

A3/B1/C3

1,0000

6 300

12

8

9

Hala ,,Saska” A3/B1/C3

0,4052

1 450

12

A3/B1/C3

0,3542

1 900

12

,,Wodnik”

Hala

Wartość
całkowita

,,Siennicka”
Razem wartość
brutto
MO - oznacza moc cieplną zamówioną ogółem dla budynku
CZ - oznacza cenę jednostkową za moc cieplną zamówioną dla budynku (zł/MW, za
miesiąc) CP - oznacza stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla budynku - (zł/MW, za
miesiąc
Z - oznacza planowane zużycie energii cieplnej w budynku CD - oznacza cenę
jednostkową za usługę przesyłu ciepła dostarczanego do budynku . (zł/GJ)
CO - oznacza cenę za ciepło dostarczane do budynku (zł/GJ) O - oznacza opłatę z
tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności
energetycznej
Warszawa, dn ..................................... 2019 r.podpis wykonawcy
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa energii cieplnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Dzielnicy Praga-Południe ul.
Siennicka 40, 04-393 Warszawa, w okresie 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.

CPV 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
a)
b)
c)

Pływalnia Wodnik, Hala Saska, Hala Siennicka
Planowane zużycie energii cieplnej – 9650 GJ
Moc cieplna zamawiana – 1,7594 MW

Lp.

Lokalizacja

Grupa
taryfowa

Moc
zamówiona
/MW/

Planowane
zużycie
/GJ/

1

Pływalnia Wodnik

A3/B1/C3

1,0000

6300

2

Hala Saska

0,4052

1450

3

Hala Siennicka

0,3542

1900

1,7594

9650

A3/B1/C3
A3/B1/C3

RAZEM:

