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Nr zam6wienia: 22/pn/2017

I. Nazwa ffirma") oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieDiapubliczne@,nfz-k:atowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j-t. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).
Numer post^powania

Post?powanie, ktbrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest nnmerem 22/pn/2017. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa
jest o "Zamawiajqcym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia

(zwany dalej rowniez SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez
to rozumieb dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest o rozporz^dzeniu

Ministra Rozwoju w sprawie dokumentow nalezy przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia

26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze i^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu
0 udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

m. Qpis przedmiotu zam6wienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz energii elektrycznej do obiektdw Sl^skiego OW NFZ.

Pianowana ilosc zamawianej energii elektrycznej w rozbiciu na poszczegdlne punkty poboru w roku 2018:

Wykaz miejsc poboru Planowana hose w kWh

na rok 2018

Katowice, ul. Kossutha 13

1 341 000

Szczyt przedpoludniowy 27%

Szczyt popoludniowy 8%

Reszta doby 65%

Katowice, ul. gen. Jankego 15a 150 000 Szczyt 17%

Poza szcz5rteni 83%

Rybnik, ul. 3 Maja 29 60 000

Czestochowa, ul. Czartoryskiego 28 30 000

Chorzdw, ul. Katowicka 105 6 500

Zabrze, ul. Sl^czka 20 5 000

Piekary Sl^skie, ul. Kosciuszki 22 60 000

Suma 1 592 500

Energia elektryczna b?dzie rozliczana calodobowo, pomimo, iz Zamawiaj^cy posiada grupy taryfowe B 23, C 22a,

C 12a.

Szczegdlowy opis techniczny poszczegdlnych punktdw poboru znajduje si? w zal^czniku opis techniczny

poszczegdlnych punktdw poboru. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz

obowi^zuj^cymi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z:

a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U, z 2017 r., poz. 459 ze zm.),

b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),

c) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220),
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d) Rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych zasad
ksztaitowania i kalkulacji taryf oraz rozliczed w obrocie energi^ elektryczn^ (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1200),

e) Dyrektyw^ Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72AVE z dnia 13 lipca2009r. dotycz^ca wspolnych
zasad lynku wewn?trznego energii elektrycznej i uchylaj^ca dyrektyw? 2003/54AVE Dz. U. UE L 09.211.55.

f) Standardami jakosci obshigi klienta, ktdre zostaly okreslone w obowi^zuj^cych aktach wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycZne. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawc^ jakosciowych standardow obshagi Zamawiaj^cemu przyshigiwaly b?d^
bonifikaty wg stawek okreslonych w § 42 Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w
sprawie szczegdlowych zasad ksztaitowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energi^ elektryczn^
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1200) z zastrzezeniem postanowien lunowy.

Wykonawca przedlozy o^wiadczenie, iz posiada podpisan^ umow? z Operatorem Systemu DyStrybucyjnego
na obszarze na ktorym znajduj^ si? miejsca dostaw energii elektrycznej. Tresc oswiadczenia znajdtije si?

w formularzu oferty.

Na obszarze Zamawiaj^cego operatorem systemu dystrybucyjnego jest Tauron Dysbybucja S.A. Wykonawca

zapewnia standardy jakosciowe obshigi odbiorcdw zgodne z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.220) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi normami.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo nie wykorzystania planowanej ilosci zarnawianej energii w trakcie realizacji

zamdwienia.

W trakcie realizacji umowy w ramach poszczegdlnych punktow poboru dopuszcza si? mozliwosc zwi?kszenia lub

niewykorzystania planowanej ilosci zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu

w trakcie obowi^zywania umowy wysoko^ci wynagrodzenia umownego brutto.

Kod Wspdlnego Sfownika Zamowien (CPV):

09 30 00 00-2 energia elektryczna, cieplna, sloneczna i j^drowa.

2. Podwvkonawstwo

3. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzyc wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.
• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp ̂ ^da wskazania przez Wykonawc? cz?§ci zamdwienia, ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wykonawc? firm podwykonawcdw
(pkt 10 formularza oferty).

• Zamawiaj^cy nie z^da informacji o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu.

4. Inne mformacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz?^ciowych.
• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje mozHwoSci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
• J?zyk post?powania.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^ze si? z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra formuhije zasad? uzywania j?zyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
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stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakow towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen

pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j^zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamnwienia

Termin wykonania zamdwienia dla wszystkich obiektow (punktow pobom) - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zamawiaj^cy zastrzega, iz rozpoczfcie dostaw moze nast^pid w terminie pozniejszym w sytuacji, gdyby umowa nie
zostala zawarta przed dniem 1 stycznia 2018 r., albo w sytuacji, gdy przedhi^ si? procedura Zwi^zana ze zmian^
sprzedawcy. W takiej sytuacji Zamawiaj^cy poinforrnuje Wykonawc? na pi^mie o terminie rOzpocz?cia realizacji
umowy. Sytuacj? t? szczegolowo reguluje wzdr umowy.

Miejsce wykonania zamdwienia.

Obiekty Sl^skiego OW NFZ:
Katowice, ul. Kossutha 13
Katowice, ul. Gen. Jankego 15a

Delegatiuy Sl^skiego OW NFZ:
Rybnik, ul. 3 - go Maja 29
Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28
Piekary Sl^skie, ul. Tadeusza Ko^ciuszki 22

Sekcje Obslugi Ubezpieczonych Sl^skiego OW NFZ:
Chorzdw, ul. Katowicka 105
Zabrze, ul. Sl?czka 20

Szczegdlowe warunki realizacji zamdwienia okresla wzdr umowy stanowi^cy integraln^ cz?^c niniejszej SIWZ.

V. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spekiiaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

0 zamdwieniu.

Ad.l Art. 22 ust.l pkt 1 nzn

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-23

pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei: oSwiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie ktdrejkolwiek z norm art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp,

moze przedstawic dowody na to, ze podj?te przez niego ̂ rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rZetelno^ci,

w szczegdlnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym,

zadoscuczynienie pieni?me za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu

faktycznego oraz wspdlprac? z organami ^cigania oraz podj?cie konkretnych Srodkdw tecbnicznych,

organizacyjnych i kadrowych, ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom

skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec

Wykonawcy, b?d4cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si?
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0 udzielenie zamowienia oraz nie upiyn^ okre^lony w tym wyroku okres obowi^wania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
Zamawiaj^cy moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post^powania o udzielenie zamowienia.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o. udzielenie zamowienia wymdg niepodlegania wykluczeniu winien
spelnid kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

Ad.2 Art. 22 ust. lb okt 1 pzp

Warunek dotycz^cy uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej.

Wykonawca winien zlozyc o^wiadczenia o spelnianiu warunkdw udzialu w post?powaniu.

- Oswiadczenie Wykonawca sklada wraz z ofert^ w formie pisemnej. Informacje zawarte w o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne
potwierdzenie, ̂;e wykonawca spelnia Warunki udzialu w post?powaniu (art. 25a ust.l pkt 1 pzp).

- Dokumenty: Wykonawca winien wykazac posiadanie koncesji lub innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze wykonawca jest

wpisany do jednego z rejestrdw zawodowych lub handlowych, prowadzonych w panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, w

ktdrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zaiiiieszkania, potwierdzaj^ce wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresie

obrotu energiq, elektryczn^.

Oprdcz o^wiadczenia o spelnianiu warunku udzialu w post?powaniu, na potwierdzenie warunku z art. 22 ust. lb pkt 1 pzp

Wykonawca przedlozy dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ. Dokument ten Wykonawca sklada na wezwanie

Zamawiaiaceso.

Va. Podstawv wvkluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wvkaz o^wiadczen lub dokumentow potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udzialu . .w postepowaniu

oraz brak podstaw wvkluczenia

1. Dokumenty skiadane wraz z ofertq

-Aktualne na dzien ztozenia oferty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie ustalonym przez
Zamawiaj^cego w ogloszeniu o zamowienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu. Wzor

ohviadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.] pkt 1 pzp stanowi zal^cznik do SIWZ.

Oswiadczenie Wykonawca winien dol^czyc do oferty.

-koncesja lub inny dokument potwierdzajqcy, is wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrdw zawodowych

lub handlowych, prowadzonych w panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce

zamieszkania, potwierdzaj^cy wykonywanie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie obrotu energi^ elektryczn^.

2. Dokument skladany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa W art. 86

ust. 5 pzp

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pl'l

informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaze Zamawiaj^cemu ww. oswiadczenie.

W prz3^adku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z oSwiadczeniem dokumenty b^dz
informacje potwierdzajqce, is powi^ania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post?powaniu
0 udzielenie zamowienia.

For. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow

(...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zam6wienie przez Wykonawcow:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^eych si? o udzielenie
zamdwienia;

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 sklada kazdy z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamdwienia.

4. Kwestie zwiqzane w szczegdlnosci z form^ oswiadezen i dokumentdw reguluje rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw. Oswiadczenia dotyczqce Wykonawcy skiadane s^ w oryginale.
Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym s^ skiadane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
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5. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jezeli Wykonawca nie ikoiyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, o§wiadczen lub dokumentow

potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdiych mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub iimych dokumentow niezb?dnych
do przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupeinienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupeinienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie
post^powania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie post^powania.

Zamawiajqcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczeh

lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

6. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast^pnie zbadac, czy Wykonawca, ktorego

oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
zbadac, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia wanmki udziahi w post?powaniu Wykonawca, ktdry zlozyl
ofert? najwyzej ocenion^ spoSrod pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oSwiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1481),
osobiscie, za posrednictwem poslahca, faksu lub przy uzyciu Srodkbw komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu using drog^ elektroniczn^ (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),

z zastrzezeniem, iz oferta winna zostad zlozona pod rygorem niewamosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo

winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zlozenia

w wyniku wezwania, o ktb^m mowa w art. 26 ust.3a pzp), zas oswiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa

w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dad

zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (rowniez w przypadku ich zlozenia
w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy u^ciu Srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using
drog^ elektroniczn^ (poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslahca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

za poSrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^, kazda ze stron na z^danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poslugiwad si? numerem sprawy okreslonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj 208A.
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6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
wiiiny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny bye
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrocid si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie fresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skiadania ofert - jezeli wartosc zamowienia

jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^i do Zamawiaj^cego nie pozniej rdi do konca dnia, w ktorym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po upfywie
terminu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnied, Zamawiaj^cy
moze udzielic wyjasnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplyWem terminu skiadania ofert zmienic tfesc SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci prz3^ada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Pan Mariusz Partyka; Dzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych, adres e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-
katowice.pl.

VIIL Wvmagania dotvczace wadium

Zamawiaj^cy nie z^da wniesienia wadium.

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofertq, wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ fozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedluzyc termin zwiazania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najnmiej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrocic si?
do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaCzony okres, nie dluzszy jednak niz 60
dni.

X. Qpis SDOsobn przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorow oswiadczen) w sposob trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i infofmacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie infOrmacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umiescic w zal^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem
wzorow formularzy oraz iimych zal^cznikow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si?
we wzorach formularzy stanowi^cych zatqczniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kaMego z przedkladanych w ofercie formularzy niezale^e od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jezeli Wykonawca
przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegolno^ci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie
przeczytac jego tre^c po przeksztalceniu oraz pordwnac j^ z oiyginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
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z powodu bl?d6w w procesie przeksztaicenia formatu (np. bl^ddw w procesie OCR) tresc oferty nie b?dzie
odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegaia b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaaiione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^an o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku
oryginal peinomocnictwa (lub jego kopi^ poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc do
oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty wirma podpisad osoba upowamiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osobf nieupowa^nion^ zostanie uznana za niewazn^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast^puj^cej formie: w zanikni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nleograniczony - Nr 22/pn/2017

Dostawa energii elektrycznej do obiektow Sl^skiego OW NFZ

NIE OTWIERAC PRZED: 2017 godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej lub listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazad numer postfpowania. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno^ci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wiozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 14 formularza
oferty, z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ bye one udostfpnione iimym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje art. II ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. z2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 zzm.):
„Przez tajemnic§ przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktorych przedsiebiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, ̂ Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl, ze nie mog^ bye one udostepniane oraz wykazal (udowodnll), iz zastrzezone
informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa
w art. 86 ust.4 pzp.



Nr zam6wienia; 22/pn/2017

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zto2yc tylko jedn^ ofert? na caie zam6wienie. Ofert? sklada si? w formie

pisemnej pod rygorem niewamo^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na ziozenie oferty w postaci

elektronicznej.

G. Tresd ziozonej oferty musi bdpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?

0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty peinomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowic petnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego

zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia lunowy w sprawie zamowienia. Dokument
pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1) formularz oferty

2) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.Sa pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^

CALK0WIT4 OFERTY ZA REALIZACI^ CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z opisem technicznym poszczegdlnych punktdw poboru oraz

kalkulacj^ cenow^ z pkt la;

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

3) wzor oswiadczenia, o ktorym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

4) wzor oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym — patrz pkt
VI pkt 2 SIWZ

XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nalezy zlozyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Slqski Oddziai Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 ;^^o\5|^e,^^6j nr 208A (II pi?tro).
w terminie do dnia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

. : do godziny 12.00.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktOra zostala zlozona po terminie.
Wykonawca moze, przed uplywem termin|i^o ̂jjlac^j^i^ ofert, zmienic lub wycofac ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu '. o godzinie 12.30 pod adresCm wskaZanym w pkt 1,
pokOj nr 206a (11 pi?tro).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych
w ofertach.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.plI
informacje dotycz^ce:

1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;



Nr zam6wienia: 22/pn/2017

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno^ci zawartych w ofertach.

XII. Qpis sposobu obliczeriia ceny ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi ca&owite wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy

z tytuhi realizdcji zamdwienia. Cena oferty winna zawierac wszeMe koszty zwi^zane z realizacj^ zamowienia,

zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposob obliczenia ceny oferty wskazuje formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa.

3. Wykonawca - w zaieznosci od tego, czy obowi^zek zapiaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na

Zamawiajqcym - do kwot netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT. W celu

ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca skiada wraz z oferty informacj?,

0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ).

Jezeli ziozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty dolic^

do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^zek rozliezyc zgodnie

z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokladnosci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac do pelnych
groszy, przy czym koncdwki poniiej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si?

do 1 grosza.

5. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala b}?dy w obliczeniu ceny.

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walticie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

Xin. Opis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert
oraz nast?puj4cy sposdb oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena spo^rod wszystkich ocenianych ofert

Liczba punktdw w kryterium = x 100 pkt

cena ocenianej oferty

XrV. Informacie o formalnosciach. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze ofertV w celu zawarcla

umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpOwiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spebiia
wymagania Zamawiaj^cego okre^Ione w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kiyterium
oceny ofert okreslonych w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniefn

art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SlWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisdw przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).
3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mOwa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:

a) w przypadkutrybuprzetargunieograniczonego ziozono tylkojedn^ ofert? lub
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b) w post^powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci

Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast^pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia xmiowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie infdrmuj^cym o wyborze

oferty lub w pi§mie odr^bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na

podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla sif od zawarcia umowy w sprawie zamowienia

publicznego, Zamawiaj^cy moze wybrac ofert? najkorzystniejsz§ sposrod pozostalych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewazliienia post^powania,

o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVI. Istotne Dostanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej mnowy oraz wysoko§c kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania mnowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do

SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamowienia.

2. Wykonawcy wyst?puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosd za wykonanie mnowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przysluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przysiuguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkmsu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze poniesc szkod§ w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosc zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przysluguje wyl^cznie wobec czynnosci;

1) wybom trybu negocjacji bez ogioszenia, zamdwienia z wohiej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okreslenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

3) wykluczenia odwolujqcego z post?powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wybom najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreslad z^danie oraz wskazywac

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formic pisemnej lub w postaci elektronicznej

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ waznego kwalifikowanego

certyfikatu lub rdwnowaznego srodka, spelniaj^cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

10
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7. Odwohij^cy przesyia kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwoiania w taki

sposob, aby mogl on zapoznad si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu mote w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnotei podj?tej przez niego lub zaniechaniu czyimotei,

do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnotei przekazanej informacji ZamawiaJ^cy powtarza czynnosd albo

dokonuje czynnotei zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

czynnosci. Na czynnotei, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzeteniem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okreila art. 182 pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

przysluguje skarga do sqdu. W post?powaniu toczqcym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy

niniejszego rozdziaht nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlateiwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztOwe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlateiwemu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnie^d takze Prezes
Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du mote tskie przyst^pid do tocz^cego si? post?powania.
Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.
13. Szczeg61owe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten

natychmiast zgtoslc Zamawiaj^cemu.
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Nr zamowienia: 22/pn/2017

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

formulatz oferty

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowce

Adres:

Numer KRS: jezeli dotycZy

CEIDG: jezeli dotyczy

Numer REGON: jezeli dotyczy

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest)

nr telefonu: nr faksu:

Nr rachunku hankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajqcy bqdzie mogl

zwrdcic wadium (dotyczy wylqcznie wadium wniesionego wpieniqdzu)

1. Nawi^zuj^c do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na dostaw? energii elektrycznej do obiektow

Sl^skiego OW NFZ oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia

zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za l^czn^ cen?:

zl brutto (kwota z pozycji RAZEM)



Nr zamowienia: 22/pn/2017

la. Kalkulacja ceny oferty

formularz oferty

A B c D E F

Lp.

llosc zamawianej

energii elektrycznej

[kWh] (pianowana)

Oferowana cena

jednostkowa netto w zf

za kWh

Wartosc netto w zt (B x C)

iiosc zamawianej energii x cena

Jednostkowa netto w zt

Kwota 23% podatku VAT

(obiiczona od wartosc

netto z koiumny D) w zt

W/artosc brutto w zt

(D+E)

1 1 592 500

UWAGA!

Wykonawca nie doHcza do cen netto podatku VAT, je^eli obowi^zekpodatkowy spoczywa na Zamawiajqcym —
patrz informacja, a ktorej mowa w art. 91 ust.Sa pzp. W takiej sytuacji cenq oferowanq przez Wykonawc^ b^dzie
cena netto, czyli cena bezpodatku od towatowi ustug wskazanaponizej, rowna kwocie z kolumnyD tabelij.w.;

zl (bez podatku od towatow i usfug)

zgodnie z pkt la (Wykonawca w takimprzypadku wypetnia tylko koluxnny CiD tabelizpkt la).

2. Oswiadczamy, iz cena oferty brutto zawiera wszystkie koszty zwi^zane z realizacj^ przedmiotu

zamowienia zgodnie z niniejsz^ SIWZ.

3. Oswiadczamy, ie umowa b^dzie realizowana w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Rozpocz^cie dostaw moze nast^ic w terminie pozniejszym w sytuacji, gdyby umowa nie zostaia zawarta

przed dniem 1 stycznia 2018 r., albo w sytuacji, gdy przedluzy si? procedura zwi^zana ze zmian% sprzedawcy.

Szczegolowq, t? kwesti? reguluje wzor umowy.

4. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki plamosci okre^one we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq, ofertq, przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaksmy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy informacje

niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Wamnkow Zamowienia wzor umowy zostal przez nas

zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy

na warunkach okre^onych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

9. Oswiadczamy, iz mamy podpisan^ umow? z Tauron Dystrybucja S.A., na obszarze na ktorym znajduj^ si?

miejsca dostawy oferowanej energii elektrycznej.



Nr zamowienia: 22/pn/2017 formularz oferty

10. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nastepujq,cym podwykonawcom wykonanie nastgpuj^cej cz^sci
zamowienia**:

Lp. czesc zamowienia fitma podwykonawcy

** wypelnic w ptzypadku zamiatu wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy wskazuj^c cz^sc
zamowienia powierzon^ podwykonawcy oraz firm^ podwykonawcy

11. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob ieprezentuiq,cych Wykonawc^ w niniejszym postgpowaniu
(w tym podpisuj^cych ofertg, formularze i oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nastgpuj^cego
dokumentu***:

1) I<RS

2) CEIDG

3) oraz pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby

odpowiednio umocowane.

***nalezy zaznaczyc infonnacje dotycz^ce Wykonawcy

Osoby upowainione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym post^powaniu:

imi^ i nazwisko podstawa upowainienia do reprezentowania Wykonawcy

12. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wjj^tkiem informacji zawartych na stronach ..., ktore

stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozutnieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost^pnione innym podmiotom.

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbiorstwa wytqcznie w przypadku, gdy Wykonawca nie pozniej

niz IV terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje

stanowiq tajemnic^ przedsiqbiorstwa. Brak dopetnienia ww. wymagan oznaczat bqdzie, iz Wykonawca wyraza

zgodq na udostqpnienie catej tresci oferty wraz z zalqcznikami a takze wszystkich informacji i dokumentow

skiadanych w trakcie postqpowania.

13. Oswiadczamy, i± nalezymy/nie nalezymy**** do grupy malych lub srednich przedsigbiorstw.

**** niepotrzebne skteslic

Dejinig'i makgo orar^ sredniegopr^dsi^bwrcf v^wiera ustawa ̂  dnia 02.07.2004 r. o smobodsie dt^atalnosdgospodarc^ (D^U.2015.584
j.t. ze zm.).
Zgodnie z art. 105 g/t. ustauy, za makgo przedsiihiorc^ uwa'^ sk przedsi^biorci, ktory w co najmniejjednjm z dwoch ostatnich lat obrotouych:
1) zplrudnial sredniorocznie mniej niz pracownikow oraz
2) osicfgncil roczpy obrot netto ze sprzedaiy towarow, nyrohow i using oraz operagifinansowych nieprzekraczajny rownowartoid w zfotych 10
milionow euro, lub sumy aktpwow jego hilansu sporzydzpnego na koniec jednego z tyeh lat nie przekroczply roivnowartosd w zlotych 10 milionow
euro.

Zgodnie z art. 106 yt. ustauy, za sredniego przedsifbiorc^ umaza sk przedsiibiorci, ktoty w co najmniej jednym z dwoch ostatnich lat
obrotouych:



Nr zamowienia: 22/pn/2017 formularz oferty

1) ^trudnial srednioroc^ie mniej nis^250pracownikow ora^
2) osicjgnc{l roc^ny obrdt netto t(e spn^ddi^y towaniv, uyrobow i ustug ora^ operctgi jinansowych niepr^krctc!(ajciy roivHoivartosci w f^otych 50
milionow euro, tub sumj ak^wow jego bilansu spor^dipnego na koniec jednego ̂  tych lot nie prtpkrocr^lj rdwnoivartosci w t(lotych 43 milionow
euro.

14. Zal^cznikami do niniejszego fotmulatza oferty nast^puj^ce wypetnione formularze,
oswiadczenia i dokumenty:

1) peinomocnictwo osob reprezentuj^qrch Wykonawc? (oryginai lub kopia poswiadczona notarialnie-odpis
notarialny) - jezeli dotyczy,

2) informacja, o ktorej mowa w art 91 ust3a pzp
3) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (art. 25a ustl pkt 1 pzp)
4) inne - jezeli dotyczy.

15, Nast^puj^ce wypelnione formularze, oswiadczenia oraz dokumenty Wykonawca zlozy
na wezwanie:

1) Koncesja lub inny dokument na wykonywanie dzialakiosci gospodarczej w zakresie obrotu energi^
elektryczn^

16. Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] gtupy kapitaiowej
Wykonawca zlozy w tetminie okreslonym w pkt VI.2 SIWZ.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis



Zamowienie nr 22/pn/2017 Zatqcznik nr 1

Opis techniczny poszczegolnych punktow poboru

Lp. Punkty poboru Miejsce dostarczenia i

odbioru energii elektrycznej

Moc

przytqczenio

wa

Moc umowna Grupa taryfowa Grupa przytqczeniowa

1. Katowice, ul.

Kossutha 13

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczeri

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

Zasilanie

podstawowe

350kW

Zasilanie

rezerwowe

250kW

Zasilanie

podstawowe:

200 kW -

kwartat 1, IV;

300kW-

kwartat II, III

Zasilanie

rezerwowe:

SSkW-

kwartat I-IV

Zasilanie

podstawowe:

B23

Zasilanie

rezerwowe: C

21

Zasilanie podstawowe: III

Zasilanie rezerwowe: IV

2. Katowice, ul.

Kossutha 13 -

nowe skrzycito

budynku

biurowego

Na przytqczu Nr. 1 zaciski

prqdowe na wyjsciu kabia z

rozdzieini SN w stacji K1306.

Na przytqczu Nr. 2 zaciski

prqdowe na wyjsciu kabIa z

rozdzieini SN w stacji K997

Zasilanie

podstawowe

310kW

Zasilanie

rezerwowe

310kW

Zasilanie

podstawowe:

310 kW;

Zasilanie

rezerwowe:

65 kW

B23 III

3. Katowice, ul.

gen.Jankego

15a

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztgczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

leokw

Zasilanie

podstawowe
i rezerwowe

70kW -

kwartat 1, IV

lOOkW -

kwartat 11,111

C22a IV

4. Rybnik, ul. 3

Maja 29

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczeri

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji odbiorcy

40kW 40kW-kwartat

I-IV

Cll V
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5. Chorzow, ul.

Katowicka 105

Zaciski prqdowe przewodu

przy izolatorach stojaka

dachowego na wyjsciu w

kierunku instalacji odbiorcy

40kW 40 kW kwartaf

l-IV

Cll V

6. Zabrze, ul.

Si^czka 20

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

llkW 7 kW- kwartat,

l-IV

C 11 V

7. Cz^stochowa,

ul.

Czartoryskiego

28

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

27kW 27 kW-

kwartat, l-IV

Cll V

8. Piekary Slqskie,

ul. Tadeusza

Kosciuszki 22

Zaciski prqdowe na wyjsciu

przewodow od zabezpieczen

w ztqczu kablowym w

kierunku instalacji klienta

50 kW 25 kW kwartat

l-IV

C21 IV



Nr zamdwienia: 22/pn/2017 wzdr informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

* w zaieznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawlajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiqzku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrycli dostawa lub swiadczenie b^dzie

prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru lub ustugi, o ktorym mowa pod iit.a, bez kwoty podatku VAT, tj.

cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertq, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc oferty,
informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiajpcego
obowigzku podatkowego, wskazuj^c nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGAi Dodatkowo wskazuje siQ, iz obowi^zek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiaj^cego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ci^zy na Zamawiaj^cym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaigczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objgte
mechanizmem odwrdconego obcigzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebooki, iaptopy, a takze urzgdzenia wystgpujgce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wigze sig anaiogiczny obowigzek doHczenia przez
Zamawiajgcegoprzyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

imi^ I nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nrzamowienia: ll/^nl2011 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

O^WIADCZENIE, o ktotym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post?powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Dostawa energii elektrycznej do obiektdw

Slqskiego OWNFZ, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam,

CO nast?puje:

I. Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze staneiii prawnym i faktycznym dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania

na podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majucci v^stosowanie podstawy

uykluc^nia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Psp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20

pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjgte przez niego srodki wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci,
w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrzadzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieniezne za doznana krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami

scigania oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8
zd.l pzp nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bgdacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiazku z podstawa wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ustl pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamowien

publicznych, podjalem nastepujace srodki naprawcze:

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis



Nr zamowienia: 22/pn/2017 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Jako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 21/pn/2017,

oswiadczam, ze;

nie nalezq*

* niepotrzebne skreslic

nalezq*

do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), z innym wykonawcq lub

wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym postqpowaniu. **

**W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze ztozyc wraz

z oswiadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq

nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grupq kapitalowq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow nalezy rozumiec wszystkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani

w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiqbiorcq, w tym rowniez tego

przedsiqbiorcq.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

z innym Wykonawcq lub Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej fwww.nfz-katowice.pD informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania (art. 24 ust.ll pzp).

Imi^ i nazwisko upetnomociiionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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Nr zamowienia: lllpnllQll

wzor umowy

Umowa ni

zawaita w dmu w Katowicach pomigdzy:

Narodowym Funduszem Zdtowia — ^l^skim Oddziatem Wojewodzkim, reprezentowanym przez Jerzego

Szafranowicza — Dyrektora SOW NFZ,

w imieniu ktorego dziala pelnomocnik — na podstawie pelnomocnictwa nr ... z dnia ..

ktorego kopia stanowi zal%cznik nr ... do Umowy, zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzibq, w , ul wpisan^do

w imieniu ktorej dziaia:

zwanym dalej „Wykonawc^",

0 tresci nastepuj^cej:

§1

Postanowienia wst^pne

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaz energii elektrycznej.

Sprzedaz energii elektrycznej odbywa si? zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zapisami SIWZ oraz

obowiqzuj^cymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z:

a) Ustaw^ z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U, z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),

b) Ustaw^; z dma 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
c) Ustaw^ z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.),

d) Rozporz^dzeniem Mimstra Gospodarki z dma 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegolowych zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozkczen w obrocie energiq, elektryczn^ (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1200),

e) Dyrektyw^ Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycz^ca wspdlnych zasad
rynku wewn?trznego energii elektrycznej i uchylaj^ca dyrektyw? 2003/54/WE Dz. U. UE L 09.211.55.

f) Standardami jakosci obslugi klienta, ktore zostaly okreslone w obowi^zuj^cych aktach wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy z dma 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku niedotrzymania
przez Wykonawc? jakosciowych standarddw obslugi Zamawiaj^cemu przyslugiwaly b?da bonifikaty wg
stawek okreslonych w § 42 Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energiq, elektryczn^ (tj. Dz.U.
z 2013 r. poz.1200) z zastrzezeniem postanowien umowy.

2. Umowa nie obejmuje spraw zwi^zanych z dystrybucjq, energii elektrycznej, przyl^czeniem, opomiarowaniem

1 jakosci^ energii wchodz^cych w zakres odr?bnej umowy o swiadczenie uslug dystrybucyjnych zawartej przez

Zamawiaj^cego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej „OSD").

3. Wykonawca ma zawarte stosowne umowy z OSD, umozHwiaj^ce sprzedaz energii elektrycznej do obiektow

Zamawiaj^cego za posredmctwem sieci dystrybucyjnej OSD. Zamawiaj^cy zawarl w zakresie swiadczenia uslug

dystrybucji energii elektrycznej umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

4. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze dysponuje tytulem prawnym do korzystania z obiektow, do ktorych ma bye

dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy.
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§2

Podstawowe zasady sptzedazy enetgii elekttycznej

1. Wykonawca zoboxw^zuje si? do zlozenia OSD w imieniu Zamawiaja.cego zgloszenia o zawarciu umowy

na sprzedaz energii elektrycznej.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? do sprzedazy, a Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do zakupu energii elektrycznej

dla punktow poboru okre^onych w zal^czniku nr 1.

3. Plaiiowana dose zamawianej energd elektrycznej 1 592 500 kWh.

4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo nie wykorzystania calej planowej dosci zamawianej energd w ttakcie readzacji

zamowienia.

5. Moc umown% waruidd jej zmiany oraz miejsce dostarczania energd elektrycznej dla punktow pobom

wymienionych w za}q.czniku nr 1 okre£ono w umowie o swiadczenie uslug dystrybucji zawartej pomiedzy

Zamawiajq,cym a OSD.

§3

Zobowit^zania stron

1. Wykonawca zobowi^OTje si? do:

a) sprzeda:^ energd elektrycznej do obiektow Zamawiaj^cego,

b) przestrzegania standardow jakosdowydi obslugi odbiorcow,

c) udzielania informacji w sprawie wzajemnych rozdczen, zapewnieida Zamawiaj^cemu dost^pu do informacji

o danych pomiarowo-rozdczeniowych energd elektrycznej pobranej przez Zamawiaj^cego,

2. Ponadto Wykonawca, zobowi^uje si? peltdc funkcj? podmiotu odpowiedzialnego za bdansowanie bandlowe

dla energd elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy.

3. Koszty wyidkaj^ce z dokonania bdansowaida zostaly uwzgl?dnione w cenie energd elektrycznej.

4. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

a) pobierania energd elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiqzuj^cymi przepisami prawa,

b) terminowego regulowania naleznosci za zakupion^ energi? elektryczn^

c) zabezpieczeida przed uszkodzeniem ukladu pomiarowo-rozUczeniowego,

d) niezwlocznego informowania wykonawcy o zauwazonych wadach lub usterkach w ukladzie poirdarowo-

rozdczeniowym i o innych okodcznosciach maj^cych wplyw na mozHwosc niewlasciwego rozdczania za energi?.

§3a

Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma

podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazanq, w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 22/pn/2017,

tj

2. W toku readzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 22/pn/2017. Zmiana bqdz

rezygnacja winna nastapic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany badz

rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaidem nowego podwykonawcy. Jezed zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okre£onycli

w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamowien pubdcznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu
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w postgpowaniu (warunku dot zdolfiosci zawodowej — posiadanie wymaganego doswiadczenia b^dz warunku

dot. sytuacji finansowej), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,

na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia (zamowienie

ni 22/pn/2017).

§4

Zasady rozUczen i pj'atno.sci

1. Sprzedawana energia elektryczna b?dzie rozliczana wedlug ceny jednostkowej energii okteslonej w ofercie

Wykonawcy z dnia r. ktora wynosi:

Cena zi netto za IkWh.

W trakcie realizacji umowy w ramach poszczegolnych punktow poboru dopuszcza si? mozliwosc zwi?kszenia lub nie

wykorzystania planowanej dosci zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym nie przekroczeniu w trakcie

obowi^zywania umowy wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust 10 umowy.

2. Ceny jednostkowe, wedlug ktorych rozliczana b?dzie sprzedaz energii elektrycznej pozostanq, niezmienne przez

caly okres obowi^zywania umowy. Zmiana cen jednostkowych energii elektrycznej (odpowiednio brutto lub netto)

moze nast^ic tyiko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, co zostanie

przez Strony potwierdzone stosownym aneksem do umowy wskazuj^cym na dat? wejscia w zycie zmiany.

Ewentualna zmiana stawek nie wplynie na zmian? wysokosci wynagrodzenia umownego bratto, o ktorym mowa

w ust. 10 niniejszego paragrafii. Suma faktur VAT wystawionych w okresie obowi^zywania niniejszej umowy nie

moze przekroczyc wynagrodzenia umownego bmtto, aczkolwiek moze bye od niego nizsza. W przypadku, gdy suma

faktur VAT osi^gnie wysokosc kwoty wynagrodzenia umownego brutto przed uplywem okresu obowi^zywania

umowy, umowa ulega rozwi^zaniu w dniu osiqgni?cia tej kwoty. Wykonawcy przysiuguje prawo z^dania zaplaty

naleznosci za faktyczny okres sprzedazy energii elektrycznej Zamawiaj^cemu. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest do

biez^cego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia umownego brutto okre£onego w ust. 10.

2a. Ponadto strony ustalaj% iz:

1) W sytuacji, gdy suma platnosci z tytulu wszystkich faktur wystawionych w okresie obowi^zywania umowy

przekroczy 80% kwoty wskazanej w § 4 ust. 10, Zamawiaj^cy b?dzie zobligowany o powyzszym fakcie

poinformowac drog% elektroniczn^ Wykonawc? na wskazany (podany) adres e-mail

2) Wykonawca jest zobligowany wyslac Zamawiaj^cemu na podany adres e-mail potwierdzenie

otrzymania wiadomosci.

3) Licz^c od dnia przekazania informacji przez Zamawiaj^cego, umowa ulega rozwi^zaniu z koncem ostatniego dnia

nast?pnego miesi^ca kalendarzowego.

4) Strony dopuszczaj^ aby w drodze aneksu nast^pila zmiana umowy w zakresie zwi?kszenia wartosci

wynagrodzenia umownego, jezeh b?dzie to konieczne dla uregulowania wszystkich naleznosci za faktycznie zuzyt^

energi?, od dnia wyslania (przekazania) informacji o ktorej mowa w pkt 1 do dnia rozwi^zania umowy.

5) Zwi?kszenie o ktorym mowa w pkt 4 nie moze przekroczyc 20% wynagrodzenia bmtto umowy.

3. Naleznosc Wykonawcy za zuzytq^ energi? elektrycznq, w okresach tozliczeniowych ustalonych przez OSD

obhczana b?dzie jako doczyn sprzedanej energii ustalonej na podstawie wskazah urz^dzen pomiarowych
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udostepnionych przez OSD, zainstalowanych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii

elektrycznej okre^onych w umowie. Do tak wyliczonej naleznosci Wykonawca doliczy podatek VAT.

(w przypadku, gdy stosownie do deklaracji w fomiularzu oferty obowi^zek podatkowy zgodnie z przepisami

o podatku od towarow i uslug spoczywa na Zamawiaj^cym, ust. 3 otrzyma brzmienie:

3. Nak^oU Wykonawy ̂  energi^ elektryct^ci w okresach rozliczeniowych ustalonych przez OSD oblici^na

bidt^e jako ilociyn sprs;edanej energii ustalonej na podstaivie wskai^an urr^dzen pomiaronych udost^pnionych pr^^ OSD,

^ainstalowanych w ukladach pomiarom-ro^icc^nionych i cen jednostkonych energii elektiyc^ej netto okreslonych w umome. Na

Zamawiajcyym spocvywa oboivici^ek podatkony ;^odnie ̂ pr^pisami o podatku od towarow i uslug).

3a. W przypadku wyst^pienia rozbieznosci, co do ilosci dostarczonej energii elektrycznej, a wynikaj^cej z porownania

dowodu ksi?gowego (faktury) Wykonawcy oraz faktury wystawionej przez OSD, Wykonawca skoryguje uprzednio

wystawion^ fakturg, uwzgledniajqc ilosci podane przez OSD.

4. Naleznosci za energi? elektrycznq, b^d^ regulowane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcg.

5. Faktury rozliczeniowe wystawiane b?d^ na koniec okresu rozliczeniowego w ci^gu 14 dni od dnia otrzymania

przez Wykonawc? odczytow Hcznikow pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

6. Naleznoki wynikaj^ce z faktur VAT b?d^ platne w ci^gu 21 dni od daty wystawienia faktury, z tyin zastrzezeniem,

ze termin platnosci zastanie kazdorazowo zachoWany w przypadku, gdy naleznosc wplynie przed uplywem 14 dni

od daty dorgczenia Zamawiaj^cemu prawidlowo wystawionej faktury.

7. Na fakturze nalezy wpisac nastepujq,ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib£(, w Warszawie

ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial

Wojewddzki NFZ z siedzib^w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

8. Za dzien dokonania zaplaty uznaje si? dat? obciqzenia rachunku Zamawiaj^cego.

9. W przypadku niedotrzymania terminu platnosci, Wykonawca ma prawo naUczyc Zaraawiaj^cemu odsetki

w wysokosci zgodnej z aktualnie obowi^zuj^cymi przepisami.

10. Wynagrodzenie umowne wynosi zt brutto (slownie: zl brutto) i zostalo

skalkulowane zgodnie z zal^cznikiem nr 2 (kalkulacja ceny). Wskazana kwota nie moze zostac przekroczona w

trakcie obowiqzywania umowy.

11. Wraz z fakturq, Wykonawca przedlozy zal^cznik w ktdrym poda rozHczenie dla poszczegdlnych punktow poboru

energii elektrycznej.

12. Rozliczanie kosztow sprzedanej energii b?dzie odbywac si? na podstawie odczytow dokonywanych przez

Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem przekazywania danycb przez OSD. Nie dopuszcza si?

rozHczania na podstawie szacunkowej ilosci zuzytej energii elektrycznej.

13. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc? jakosciowych standarddw obslugi Zamawiajq^cemu

przyslugiwaly b?dq, bonifikaty wg stawek okreslonych w § 42 Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia

2011 r. w sprawie szczegblowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozHczen w obrocie energiq, elektrycznq.

(tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1200) z zastrzezeniem postanowieh umowy.

Uwagal W przypadku, gdy obowi^zek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug bfdzie spoczywat
na Zamawiaj^cym, §4 ust.lO brzmi;

10. Wynagrodt^nie umowne nynosi ;(1 (slownie: i^), spstalo skalkulowane

^ sgtlcgznikiem nr 2 (kalkulatpa ceny) ora:^ stanowi nynagrods^enie beii podatku od towarow i uslug (VAT). Wskatyina kwota nie

0^
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mo^e spstac prv^ekroci^na w trakde obowici^wania umo-ay. Obowicit^k podatkowy t^godnie ^ pr^episam o podatku
od toivanw i ustug b^dsie spoc^wai nh XamawiajciFgm.

§5

Obowi^zywanie umowy. wypowiedzenie umowy. wsttzvmanie dostaw

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od ... do ... (planowany termin: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)
dla wszystkich punktow poboru okreslonych za zaJ^czniku nr 1. Zamawiajqcy zastrzega jednoczesnie, iz rozpocz^cie
dostaw moze nast^pic w terminie pozniejszym w sytuacji, gdyby umowa nie zostala zawarta przed dniem 1 stycznia
2018 r., albo w sytuacji, gdy przedluzy si? procedura zwi^zana ze zmianit sprzedawcy. W takiej sytuacji Zamawiajj^cy
poinformuje Wykonawc? na pismie o terminie rozpocz?cia realizacji umowy. Wowczas umowa b?dzie obowi^zywac
w okresie 12 miesi?cy licz^c od dma rozpocz?cia dostaw. Termin obowiqzywania umowy konczy si? wowCzas
z uplywem dma, ktory nazwq, lub dat% odpowiada pocz^tkowemu diiiowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.

2. Na podstawie pisemnego wniosku Zamawiajq,cego, z waznych przyczyn (takich jak likwidacja lub zmiana miejsc do
ktorych dostarczany jest pr^d), nast^pi zaprzestanie sprzedazy energii elektrycznej dla poszczegokiych punktow
poboru, uj?tych w zalftczniku nr 1, co nie stanowi rozwijizania umowy, chyba, ze przedmiotem wniosku si^ wszystkie
punkty odbioru. Rozwi^zanie umowy nast^pi w takim wypadku co do caiosci lub cz?ki na skutek pisemnego
oswiadczenia Zamawiaj^cego.

3. Do realizacji umowy w zakresie kazdego pimktu poboru konieczne jest jednoczesne obowi^zywanie timow:
a) Umowy o swiadczenie uslug dystrybucji zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cym a OSD,

b) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomi?dzy Wykonawc% a OSD,

c) Umowy zawartej przez Wykonawc? z OSD umozliwiaj^cej bilansowanie handlowe.

4. Zamawiaj^cy posiada zawarte umowy na swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej dla punktow poboru
o ktorych mowa w zal^czniku nr 1. Umowy zawarto na czas nieokre£ony.

5. Wykonawca moze wstrzymac sprzedaz energii elektrycznej, gdy Zamawiaji^cy zwleka z zaplatii za pobranq. energi?
elektryczn^ co najmmej miesi%c po uplywie terminu platnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pismie
o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty.

§6

Kary umowne

1. W razie raz^cego namszenia postanovwen umowy takich jak braku dostawy pr^du powyzej 5 godzin do
ktorejkolwiek z lokaHzacji wskazanych w Zali^czniku nr 1 do Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar?
umown^ w wysokosci 0,5% wynagrodzenia uriiownego za kazde kblejne rozpocz?te 24 godziny w braku dostawy
energii elektrycznej. PonadtO z powodu raz^cego namszenia umowy przez Wykonawc?, za ktory strony przyjmuja
brak dostawy energii elektrycznej do ktorejkolwiek z lokalizacji wskaZanych w Zal^czniku nr 1 do Umowy na okres
dluzszy niz 72 godziny, Zamawiaj^cy moze umow? rozwi^zac. Rozwiiizanie Umowy winno nast^pic na pismie.
Powyzsze nie dotyczy sytuacji w ktorej Wykonawca poinformuje Zamawiaj^cego o brakach w dostawie energii
elektrycznej co najmmej na 2 dm przed wstrzymaniem dostaw. Jesli brak w dostawie energii elektrycznej przekroczy
48 godzin, to wowczas Zamawiaj^cy b?dzie mogl obci^zyc Wykonawc? kar% umowna. w wysokosci 0,5 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazde kolejne rozpocz?te 24 godziny w braku dostawy energii elektrycznej.
2. W przypadku nienalezycie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy z winy Wykonawcy, skutkujacej
koniecznoscia, rezerwowej sprzedazy energii elektrycznej, Wykonawca pokryje na podstawie lioty ksi?gOwej roznic?
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wynikaj^c^ z taryfy rezerwowej lokalnego OSD a cen^ sprzedazy wynikaj^c^ z umowy, tytuiem rekomperisaty za

poniesione koszty rezerwowej sprzedazy energii elektrycznej.

§7

Rozwii^zanie umowy

1. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym mi?dzy Zamawiaj^cym

a Wykonawcq^.

2. W razie zaistnienia istotaej zmiany okolicznosci powodujq^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze odst^pic od umowy w

terminie 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3Jezeli rozpocz^cie lub realizacja poszczegolnych czesci lub calosci przedmiotu umowy opoznia si? z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy powyzej 48 godzin albb, jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliw}^ lub

sprzeczny z umow^ Zamawiaj^cy moze rozwiqzac niniejsz^Umow? za jednostronnym oswiadczeniem.

4.W razie rozwi^ania umowy z przyczyn wymienionych w ust^pie 3 powyzej Wykonawca jest zobowi^zany w

terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia go o rozwi^zaniu Umowy przez Zamawiaj^cego do zaplaty

Zamawiajq,cemu kary umownej w wysokosci 10% Wynagrodzenia umownego bmtto w zlotych.

5.W przypadku rozwi^zania Umowy, Wykonawcy b?dzie przyslugiwala wyl^cznie cz^sc Wynagrodzenia za energi?

elektrycznq, dostarczon^ przez Wykonawc? do dnia rozwi^zania umowy, pomniejszone o wartosci kar umownych

naleznych Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

6.Zamawiaj^cy, przed rozwi^zaniem niniejszej Umowy, pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie

krotszy niz 2 dni robocze, do usuniecia naruszenia Umowy lub spelnienia swiadczenia w zakre£onym dodatkowym

terminie, pod rygorem rozwi^zania Umowy, i b?dzie uprawniony do rozwi^zania Umowy za jednostronnym

oswiadczeniem woli po bezskutecznym uplywie przedmiotowego terminu dodatkowego.

7.Zlozenie oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy powinno nast^pic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinnb zawierac uzasadnienie.

§8

Postanowienia koncowe

1. W sprawacli nieuregulowanych niniejsz^ lunow^ zastosowanie maj% prZepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997

Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks

cywikiy.

2. WszeUde spory zwi^zane z realizacja umowy rozstrzyga s^d wlasciwy wedlug siedziby Zamawiaj^cego.

3. Umow? sporz^dzono w trzecb jednobrzmi^cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,

dwa Zamawiaj^cy.

4. Osobq, upowaznion^ ze strony Zamawiaj^cego do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy jest: , tel.

lub , tel Dla skutecznosci wystarczy dziaianie jednej z wyzej wymienionych osob.

5. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy jest: , tel.

lub , tel Dla skutecznosci wystarczy dziaianie jednej z wyzej wymienionych osob.

7. Strony wskazujq^ nastgpuj^ce adresy do dor?czeh korespondencji zwi^zanej z umow%:

'L



Nr zamowienia: 22/pn/2017

wzor umowy

Zamawiaj^cy: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,

Wykonawca:

8. Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia zwi^zane z nuiiejsz^ umowq; b?d% skladane za posrednictwem faksu, drogq,

elektronicznq,lub w formie pisemnej (osobikie, kuiier, list polecony za potwierdzeniem odbioru).

9. Zawiadomienia i oswiadczenia, o ktorych mowa w ust 8 uznaje si? za dor^czone w dacie dor^czenia przez firm?

kuriersk^ lub operatora pocztowego albo potwierdzenia odbioru w przypadku dor^czenia osobistego, b^dz w

przypadku ich nieodebrania w dacie uplywu terminu do odbioru przesylek awizowanych przez operatora

pocztowego.

10. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowi^zana do powiadomienia drugiej Strony

w ci^gu 7 dni od dokonania ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia, zawiadomienia i oswiadczenia

przeslane na dotychczasowy adres uwaza si? za nalezycie dor?czone.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zal^czniki:

Nr 1 — punkty poboru
Nr 2 — kalkulacja cenowa
Nr 3 — kopia pelnomocnictwa (w zaieznosci od tego, kto podpisze umow?)

KIjbROWNiK KIEROWNIK,

DziahiPlanowamaiAnalkEkonormoaiych, ^ Inwestycji i Zamowien Publicznyeh
Sl^Skiego Oddziahi Wojewddzkiego Ogdjilei7Cn„, ^ Sl^skicgo Oddzia^ Wojewodzkiego

NarodowegoFunduszuZdrowiawKatowicach ^ A4^3^''awczo.&t>'arodowego Fu^^^ow.a w Katowicach
Magdalena Stefani Tomasz ̂leczknwski


