
 

ul. Szamocka 3, 5 www.zus.pl tel. 22 667 17 04 
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Warszawa, 17.07.2019 r. 

Departament Zamówień Publicznych 

993200/271/IN- 572/19 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę (sprzedaż i dystrybucja) 

energii cieplnej dla obiektów Centralnego Ośrodka Obliczeniowego, Centrali ZUS w Warszawie przy 

ul. Szamockiej 3, 5 oraz Biura Poligrafii w Warszawie ul. Podskarbińska 25A wraz z pracami 

konserwacyjno-przeglądowymi” (TZ/271/10/19). 

Informacja z otwarcia ofert 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert 

w przedmiotowym postępowaniu: 

1. W dniu 17.07.2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert 

złożonych na dostawę (sprzedaż i dystrybucja) energii cieplnej dla obiektów Centralnego Ośrodka 

Obliczeniowego, Centrali ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5 oraz Biura Poligrafii w 

Warszawie ul. Podskarbińska 25A wraz z pracami konserwacyjno-przeglądowymi. 

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podatkiem VAT:    

- 1 190 932,26 zł brutto (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa 

złote i 26/100), w tym: 

3. Zestawienie ofert złożonych w terminie:  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami pkt. 4.4.2.1. specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ww. postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  – w terminie 3 dni 

od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert – 

nr 

oferty 

Nazwa (firma) i 

adres wykonawcy 

Cena oferty 

w PLN brutto 

 

Termin realizacji przedmiotu  

zamówienia 

Warunki 

płatności 

zawarte 

w ofercie 

Gwarancja 

1. 

Veolia Energia 

Warszawa S.A. 

ul. Puławska 2  

02-566 Warszawa 

1 101 206,59 zł 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 

31.10.2021 r., jednak nie 

wcześniej niż od dnia 

01.11.2019 r., lub do wyczerpania 

środków finansowych 

przewidzianych na realizację 

Umowy (w zależności, które ze 

zdarzeń nastąpi pierwsze). 

Zgodnie 

z  SIWZ 
Nie dotyczy 

2. 

PGNiG TERMIKA S.A. 

ul. Modlińska 15  

03-216 Warszawa 

 1 097 077,92 zł 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 

31.10.2021 r., jednak nie 

wcześniej niż od dnia 01.11.2019 ., 

lub do wyczerpania środków 

finansowych przewidzianych na 

realizację Umowy (w zależności, 

które ze zdarzeń nastąpi 

pierwsze). 

Zgodnie 

z  SIWZ 
Nie dotyczy 
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oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu. 

Powyższe oświadczenie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, lub elektroniczną kopię oświadczenia poświadczoną 

za zgodność z oryginałem należy przesłać na adres SekretariatDZP@zus.pl. 

 


