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Nr zamowienia; 22/pn/2019

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂ l^ski Oddziai Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamowienia

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczpnego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PraWo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).

Numer post^powania

Post?powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 22/pn/20I9. Wykonawcy

we wszelkich kontaktach z Zamawjaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Rodzaj zamowienia; dostawa.

Wartosc zamowienia jest mniejsza niz 144.000 euro.

Terminologia

llekrod w niniejszej „Specyflkacji Istotnych Warunkow Zamowienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest
o "pzp" lub „ustawie", naleiy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Ilekroc w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumiec Sl^ski Oddziai Wojewodzki

Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski OW NFZ lub Slqski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach"
nale^ przez to rozumiec dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest
0 „rozporz4dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentow" nale^ przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra

Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moze z^dac zamawiajqcy od wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiekt6w Sl^skiego OW NFZ, zgodnie
z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy.

Kod Wspdlnego Siownika Zamowien (CPV): 09.30.00.00-2 energia elektryczna, cieplna, sloneczna i j^drowa.

Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do
niniejszej SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okre^a warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

» Planowan^ ilosc zamawianej energii elektrycznej w rozbiciu na poszczegdlne punkty poboru w roku 2020 oraz
opis techniczny poszczegolnych punktow poboru okreslono w formularzu opis przedmiotu zamowienia.

Uwaga!

Zamawiaj^cy zastrzega, iz w trakcie realizacji zamowienia (umowy) w ramach poszczegolnych pUnktdw poboru
dopuszcza si? moZliwosd zwi?kszenia lub niewykorzystania pianowanej jlosci zamawianej energii elektrycznej,
przy jednoczesnym nieprzekroezeniu w trakcie obowi^zywania lunowy wysokosci Wynagrodzenia umownegO
brutto.

Opis przedmiotu zamowienia okre^la standardy jakosciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.

» Wykonawca winien zlozyc oswiadczenie, iz posiada podpisan^ umow? z Operatorem Systemu.Dystrybucyjnego
na obszarze, na ktdrym znajduj^ si? miejsca dostaw energii elektrycznej. Tresc oswiadczenia znajduje si?
w formularzu opis przedmiotu zamowienia. Na obszarze Zamawiaj^cego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest
Tauron Dystrybucja S.A.

» Wykonawca winien rozliczac energi? elektryczn^ caiodobowo, pomimo posiadanych przez Zamawiaj^cego grup
taryfowychB23, Cll, C21.
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» Wykonawca winien zapewnid standardy jakpsciowe obstugi odbiorcow zgodne z zapisami ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.755) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

a takze Polskimi Normami, z zastrzezeniem postanowien wzoru umowy.

» Wykonawca wiriien zrealizowad zamdwienie zgodnie z postanowieniami SIWZ ofaz obowi^zujgcymi przepisami

prawa, w szczegolnoSci zgodnie z:

a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 755),

b) Rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaitowania

i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energi^ elektryczn^ (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 503),

c) Standardami jakosciowymi obshigi odbiorcy, ktore zostaly okreslone w przepisach obowi^zuj^cych na gruncie

prawa energetycznego.

-W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcp jakosciowych standardow obslugi Zamawiaj^cemu przyshigiwaly

bpd^ bonifikaty wedlug stawek okreslonych w §42 Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie szczegolowych zasad ksztaitowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energi^ elektryczn^

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.503), z zastrzezeniem postanowien umowy (wzoru umowy).

d) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),

e) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

2. Warunki platnosci: warunki platnosci zostaly okreslone we wzorze umowy.

3. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert czpsciowych.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza niozliwosci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp;

4) Jpzyk postppowania.

Wyja^nia sip, iz zgodnie z zasadg wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, postppowanie o udzielenie zamdwienia publiCznego,,

prowadzi sip w jpzyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien ptiblicznych wiaie sie z regulaej^ -

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jpzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra formuluje zasade uzywania jpzyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o jpzyku
polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mipdzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznapzeri

pochodzenia towardw i using, norm wprowadzanych w jpzyku oryginalu zgodnie z przepisami d normalizacji.

4. Podwvkonawstwo

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzvc wykonanie czpsci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce czpsci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy 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 udzklu w postppowaniu, jezeli

podwykonawstwo dotyczy czpsci zamdwienia polegaj^cego na dostawie energii elektrycznej, a wipe
wymagajgcego posiadania stosownych uprawnien do prowadzenia dzialalnosci zawodowej w zakresie obrotu,

energiq elektryczng.

Uwaga: stospwnie do art. 2 j^kt 9b pzp przez umowp o podwykonawstwo nalezy rozumiec umowp w .formie

pisemnej, ,o charakterze odplatnym, ktdrej pfzedmiotem s^ uShigi, dostaWy lub roboty budowlane stanowi^ce czpsc



]|}r zamowienia: 22/pn/2019

zamowienia publicznego, zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^, a innym podmiotem

(podwykonawc^), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawc^

a dalszym podwykonawc^ lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

rv. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

1) Termin wykonania zamdwienia (dotyczy wszystkich punktow poboru): od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020, r.
/termin zakladany przez Zamawiajqcego/, z zastrzeieniem zdania ponizszego.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz w sytuacji, gdyby umowa nie zostala zawarta przed dniem 01.01.2020 r. b^dz.

w sytuacji, gdy przedlu^ si§ procedura zwi^zana ze zmian^ sprzedawcy, rozpocz?cie dostaw energii elektiycznej

rno^e nast^pic w terminie pdzniejszym niz 01.01.2020 r. W takiej sytuacji Zamawiaj^cy poinformuje{Wykdnawc?

na pismie wskazuj^c termin rozpocz?cia realizacji umowy (termin rozpocz?cia dostaw). W takim przypadku umowa

b^dzie obowi^zywac w okresie 12 miesi?cy licz^c od wskazahego dnia rozpocz^cia dpstaw. Termin obowi^zywania

umowy konczy si? wowczas z uplywem dnia, ktory nazw^ lub dat^ odppwiada ppcz^tkowemu dniowi terminu,

a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tegp miesi^ca.

2) Miejsce wykonania zamowienia: ponizej wskazane lokalizacje Sl^skiego OW NFZ.

Katowice, ul. Kossutha 13

Delegatury Sl^skiego OW NFZ:
Rybnik, ul. 3-go Maja 29
Gzpstochowa, ul. Czartoryskiego 28
Piekary ̂ l^skie, ul. Tadeusza Kosciuszki 22

Punkty Obshigi Sl^skiego OW.NFZ:
Chorzow, ul. Katbwicka 105
Zabrze, ul. Slpczka 20

V. Warunki udzialu w postepowaniu

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

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2). speiniaj^ warunki udzialu w post?powmiu, o ile zostaiy one dkreslone przez Zamawiajqcego w ogloszeniu
0 zamdwieniu i SIWZ.

Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.

W stosimku do Wykonawcy nie mpgq zachodzic podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pld:

23 pzp.

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

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 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 rdwniez oswiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 114 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podj?te przez niegp srodki sq wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci
udowodnic naprawienie szkody wyrzqdzpnej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadosduczyniepie

. pieni?zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
Wspdlprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odppwiednie dla zapobiegania ' dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

nieprawidlPwemu ppst?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,

3



Nr zamowienia: 22/pn/2019

b^d^cego ppdmiotem zbiorowym, orzeezono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania sip o udzielenie

zamowienia oraz nie upiyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktory powoiuje sip na zasoby innych podmibtdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije sip na ich zasoby, warunku udziahi

w postppowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadezeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust. l pkt 1

pzp (por. art. 25aust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawcp na kazdym etapie postppowania o udzielenie zamowienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okreslonego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zanidwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - warunek udzjatu w postppowaniu dotycz^cy kompetencji lub uprawnien
do prowadzenia dzialalnosci zawodowej.

Wykonawca winien wykazac posiadanie uprawnien do prowadzenia dziaialno^ci zawodowej w zakresie obrotu

energi^ elektryczn^.

Wykonawca winien wykazac posiadanie koncesji lub innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze Wykonawca jest

wpisany do jednego z rejestrdw zawodowych lub handlowych, prowadzonych w panstwie czlonkowskim Unii
Europejskiej, w ktorym Wykonawca rna siedzibp lub miejsce zamieszkania, pptwierdzaj^cego wykonywanie

zawodowej w zakresie obrotu energi^ elektryczn^.

Por. art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).

Skorzvstanie z zasobow innego podmiotu w zakresie koncesii nie jest mozliwe.

W celu wykazania spelnienia ww. warunku udziahi w postppowaniu, Wykonawca sklada oswiadezenie o. spebiianiu
ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt
VI pkt 3 SIWZ.

Informacje zawarte w oswiadezeniu, stanowi^ wstppne potwierdzenie, ̂ e Wykoiiawca spelnia warunek udziahi

w postppowaniu (art. 25a ust. I pkt I pzp).

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych.sip o udzielenie zamowienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt I ppkt I SIWZ, winien spelnic kazdy

z Wykonawcow wspolnie ubiegajucy sip o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udzialu w postppowaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt I ppkt 2 SIWZ, winien spelnic kazdy

z, Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy sip o udzielenie zamowienia.

VA. Podstawy wykluczenia, o ktorveh mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiajucy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na ppdstawie art. 24 ust.5 pzp.
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VI. Wvkaz oswiadczen lub dokument6w potwierdzaiacvch spetnianie warunk6w udzialu w postcpowaniu

oraz brak podstaw vyvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

aktualne na dzien skladania oferty o^wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

.  tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunek udzialu w postcpowaniu (posiadanie uprawnien do
prowadzenia dzialalnosci zawodowej w zakresie obrotu energig elektryczng).

Informacje zawarte w ww, oswiadczeniu stanowig wstcpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz speinia warunek udzialu w postcpowaniu.

Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zalgczono do SIWZ.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajgcego (www.nfz-katowice.pl")
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu o^wiadczenie Wykonawcy
0 przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z o^wiadczeniem

dokumenty bgdz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaklocenia
konkurencji w postcpowaniu o udzielenie zatnowienia.

Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zalgcznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiajgcy wezwie Wykonawcc, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,
do zlozenia w wvznaczonvm, nie krdtszvm niz 5 dni. terminie aktualnego na dzien zlo^enia nastcpujgcego
dokumentu:

koncesja lub inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub
handlowych, prowadzonych w .panstwie czlonkowskim Unii Eiuopejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzibc lub
miejsce zamieszkania, tj. potwierdzajgcy uprawnienie do prowadzenia dzialalnosci zawodowej w zakresie obrotu
energig elektryczng.

4. W przypadku wspolneeo ubiegania sie o zamowienie nrzez Wvkonawcow:

1) oswiadczenie, o ktdryrn mowa w pkt VI pkt 1 SlWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sic
0  udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunku udzialu
w postcpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spelnianie warunkow udzialu w postcpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oSwiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspoMe ubiegajgcych sic
0 udzielenie zamowienia;

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 SIWZ winien potwierdzic spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt
1 ppkt 2 SIWZ przez kazdego Wykonawcc wspolnie ubiegajgcego sic o udzielenie zamowienia.

5. Forma oswiadczen i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym postcpowaniu zgodnie z wyborem Zamawiajgcego nie zostala dopuszczona mozliwoSc
skladania dokumentdw lub oswiadczed, o ktdrych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w postcpowaniu o udzielenie

zarndwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej.

I
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Zamawiaj^cy nie dopuscit rowniez moiliwoSci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy u^ciu srodkow

komunikacji elektronicznej w sposob okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamowien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.

W postfpowaniu niniejszym, w ktorym, zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mo:iliwos6

skiadania dokumentdw lub oswiadczen, o ktorych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u^ciu srodkow komunikacji

elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra

Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tymiQ\

1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow, skladane s^
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno^c z oryginalem,

2) poswiadczenie za zgodno^c z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kppii dokumentu lub kopii oswiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnorpcznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notarialnie poswiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspdbie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty

pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania

ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pebiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreslonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pebiomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentow).

»Zamawiaj^cy moze z^dac przedstawienia oryginalu lub notariahie poswiadczonej kopii dokumentdw
lub oswiadczen, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zloz:ona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwosci CO do jej prawdziwosci.

»Zgodnie z §16 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokumentow,
dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny bye skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

V

6. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub dokumentow
potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentow niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^ey wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewatoienie
post?powania.

Je^:eli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pebiomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzueeniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.
Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczeh

lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust.l pzp.
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7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia o^wiadczen lub dokumpntow potwierdzaj^cych okolicznosci,

0 ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogolnodost^pnych baz danych, w szczegolnosci

rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaiahiosci podmiotow

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

»W przvpadku wskazmia przez Wykonawcy dostepnosci o^wiadczen lub dokumentow, o ktdiych mowa w §2, §5

i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formic elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi

og61nodost?pnych 1 bezplatnyeh baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz dmych wskazane przez

Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktbrym mowa pow^zej, Zamawiaj^cy mo^e z^dac od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentow.

Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei mo^liwosci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch oSwiadczeh lub dbkumentdw.

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5 1 §7 cyt.

rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktore znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegolnoSci oswiadczen lub

dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu

potwierdzenia okolicznosci, o ktoiy^ch mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub

dokumentow, o lie s^ one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie

z tei mozliwoSci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oswiadczen lub dokumentdw.

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych

w niniejszym post^powaniu.

Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art, 24aa ust.l pzp moze w niniejszym postfpowaniu prowadzonym

\v trybie przetargu nieograniczpnego, najpierw dokpnac oceny ofert, a nastfpnie zbadac, czy Wykonawca,

ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklUczeniu oraz speinia warunek
udzialu w post?powaniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umpwy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajqcy moze zbadac, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy speinia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlozyl ofert? najwyiej ocenion^
sposrod pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposobie norozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

oSwiadczeh liib dokumentow. 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, osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu

lub przy u:tyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu

using drog^ elektroniczn^, tj. ppczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac ziozona pod

rygorem niewaznosci w formic pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreSlonej

w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, p, ktorym mowa w art. 26 ust.3a

p^), zaS oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamowienia (rowniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 pzp).
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w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie rodzajow

dokumentow, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993/.

Uwzgl^dniono art.l8a ustawy z. dnia 22.062016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz

niektorych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rowniez pkt VI pkt 5 SlWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym 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 swiadczeniii ushig

droga elektroniczna (tj. poezta elektroniczna a^mail), badz faksem, badz za posrednictwem poslanca.
3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski,. zawiadomienia oraz infpnnacje. za

posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow konjunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 swiadczeniu using droga elektroniczna (tj . poezta elektroniczna e-mail), kazda ze stron na zadanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego, Wykonawca winien poslugiwad sip numerem sprawy okreslonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcp pisemnie winny bye

skladane na adres: Slaski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnipski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcp poezta elektroniczna

winny bye kierowane na adres e-mail: zamowieniapubIiczne@nfz-kafowice.pl; przekazywane faksem winny bye
kierowane na muner 32 735 16 36.

7. Wykprjawca moze zwrocic sip dp Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnieb

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowiefi publicznych. Zamawiajacy jest obowiazany udzielic wyjaSnien

niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamowienia

jest nmiejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 list. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjaSnienie trpsci SIWZ wplynal do Zamawiajacego nie p6&iej niZ do konca dnia, w ktorym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplynal po uplywie

terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiajacy

moze udzielic wyjasnieh albo pozostawib wniosek bez rozpoznania.

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

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ.
9. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.
10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czyimosci.przypada na sobotp lub dzien ustawpwo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nastppnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osoba uprawnipna przez Zamawiajacego do porozumiewania sip z Wykonawpami jest:
Pani EWa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamowien Publicznych;

adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

Yin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia ivadium w wysokosci:

5.000,00 zlotych (slownie: pipd tysipcy 00/100 zlotych).

2. Wykonawca mOze wnieSc wadium wjednej lub kilku nastppujacych formach:

1) pieniadzu,

2) porpczeniach bankowych lub porpczeniach spoldzielczej kasy oszczpdnoscipwp-kredytowej, z tym,

ze porpczenie kasy jest zawszp porpczeniem pienipi:nym,
3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.



Nr zamowienia: 22/pn/2019

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek batikowy wskazany ponizej:

BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi^dzynarodowych podaje si^: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1, 40-^043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formic innej niz pieni^toa, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.

Tresc takiego dokumentu nie moie warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl^dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy

terminowi zwi^ania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania ■

ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). '

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodkow

pieni?aiych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktorym-mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pZp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^zaiiy jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moie przedluzyd termin zwiazania ofert^, z tym

ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrocic si? do

Wykonawcow o wyraienie ?gody na przedluzenie tego terminu p oznaczony okres, nie dlu2:szy jednak niz 60 dni!
3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadiuni.

4. Przedhizetiie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu wainosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania ofert^.

Jezeli przedluzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadiiun lub jego przedluz:enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorow o§wiadczeh) w sposdb trwaly poprzez

wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "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. WszeUcie

dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nale^ umiescic w zal^czniku do danego formularza,

sporz^dzOnym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem
wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapisow znajdujqcych si?

we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie www formularze oraz oswiadczenia niezb?dne do sporz^dzenia

oferty w forrnacie edytowalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz lub oSwiadczenie,
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zobowi^zany jest dokiadnie przeczytac jego tresc oraz pordwnac z oryginalnym zapisem SIWZ w formacie pdf.

UWAGA! DIa ocenv. czv tre^d ofertv odpowiada tresci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie pdf.

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora ̂ laskiego QW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i oswiadczen. W przypadku, gdy
tresc oferty nie b^dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta pbdlegala b?dzie
odrzUceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaMone do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o waitosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal petnomocnictwa (lub jego kopif poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale^ dol^czyc

■ do oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do r^rezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob^ nieupowa^:nion^ zostanie uznana za niewazai^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ppnosi Wykonawca.

D. Wykonawca winien dostarczyc ofert? w nastppuj^cej formic: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^ i adresem
Zamawiaj^cego:

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

Przetarg nieograniczohy - nr 22/pn/2019

DOSTAWA ENERGII^ LEKTRYCZNEJ

NIE OTWIERAC PRZED: ... J. godz, 13.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyc,
ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazad nnmer post^powania^ Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialno^ei za
nast^pstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczeiiia oferty lub brakiem ktorejkolwiek z ww.
informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlo&nie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego fprmularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALi^CZNIKI", w ktorej Wykpnawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 14 formularza oferty,
z uwzglpdnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
tajemnice przedsiebiorstwa w rpzumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, is nie mog^ bye one udostppnione iimym uczesmikom postppowania,
Wykonawca powinien umie^cic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnicp przedsipbiorstwa defmiuje art. II ust. 2 ustawy z dnia 16. kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):
Przez tajemnicp przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji dlbo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystariia z informacji
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lub rozporzqdzania nimi podjqt, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia infprmacji stanowi^cych tajemnicf przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczapiu nieuczciwej konkurencji, jeieU Wykonawca, nie pozniej niz w terminie
skiadania dfert, zastrzegk ze nie mog^ bye one udostfpniane oraz wvkazak iz zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnicf przedsi^biorstwa. Wykonawca nie mdze zastrzec informacji, p ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mdze zlp^c tylko jedn^ ofertf na eale zam6wienie. Ofert? sklada sip w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie pferty w postaci elektronicznej.

G. Trese zioiionej oferty musi odpowiadac tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia cp najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad sip o udzielenie zamowienia. Wykonawcy, wspplnie ubiegaj^cy sip
o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w postppowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo
do reprezentowania w postppowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien

Odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypetniania lub przygotowania formnlarzy lub oiwiadczeh:

1) formularz oferty

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

naleiy wypelnic i podpisac w miejscu do tegp wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 fomiularza oferty NALEZY PODAC' CEN^
CALKOWITA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt la;

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyc do formularza oferty);

3) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3 a pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacjp
zal^czyc do formularza oferty);

4) wzdr oswiadczenia, o.ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zal^czyc do formularza oferty);

5) wzdr oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^ wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

0 ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.
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XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

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

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II piftro),
wterminie do dnia ......0.8-.10,..2^18 do gpdziny 13.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala zlozonapo terminie.

3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofert?.,
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ...... o godzinie 13.30 pod adresem wskazanym w pkt

1, pokoj nr 217A (II pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zambwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zampwienia, okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platnosci

zawartych w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl>

informacje dotycz^ce:

1) kwoty,jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zloiyli Oferty w termini?;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platnosci zawartych

w ofertach.

XII. Qpis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Gena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy

z tytuhi realizacji zamdwienia. Gena oferty winna zawierac wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^ zamdwienia,

zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje pkt la formularza oferty.

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

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

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

0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr zaf^czono £?o S/IFZ).

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

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

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

z tymi przepisami.

4. Uwaga! Cena jednostkowa netto za IkWh winna zostac podana z dokladnp^ciq do czterech miejsc po
przecinku.

Gena (wartosd) netto oferty oraz cena (wartosc) brutto oferty, a takz;e wartosc podatku VAT 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 pehiych groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza

pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyi:sze zaokr^gla si? do 1 grosza.

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

6. . Rozliczenia mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.
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XIII. Opis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteriow i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b^dzie przedstawione pGni2:ej kryterium oceny ofert

oraz nast^puj^cy sposob oceny ofert:

Cena - waga 100%

Liczba punktdw w kryterium = ■

najnizsza cena sposrdd wszystkich ocenianych ofert

■ X 100 pkt xIOO%

cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona na ppdstawie art. 91 ust.2a pzp.

»Punktacja b^dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyzej wzorem matematycznym.

»Punkty b^d^ liczone z dokladno^ei^ do dwoch miejsc po przecinku przy uwzgl^dnieniu zasady wyrazonej w pkt

XIIpkt4zd.2SIWZ.

XIV. Informacie 0 formalnosciaich. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamowienia publicznego

1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na ppdstawie kryterium

oceny ofert okreslonego w SIWZ, Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

Zamawiajucy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
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 SIWZ przy

uwzglednieniu przepisow przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieii
publicznych oraz niektorych innych ustaw (DZM.2016.I020).

ZamawiaJucy moze zawrzed umow? przed uplywem terminow, o ktorych mowa w art. 94 ust.l pzp, Jezeli:
a) w przypadku trybuprzetargu nieograniczonego ziozono tylkojedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o warto^ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach

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

ZamawiaJucego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila.wyrok

lub postanowienie konczuce post?powanie odwolawcze.

Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostanu podane Wykonawcy w pismie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na podpisanie
umowy drogu korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretnu dat? zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy (jezeli dotyczy),
ZamawiaJucy moze wybrac ofert? najkorzystniejszu spo^rod pozostalych ofert bez przeprpwadzania ich

ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzu przeslanki uniewaznienia post?powania, o ktorych mowa w art.

93 ust. 1 pzp.
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezytego wvkonania umowv

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XVL Istotne postanowienia umowv - wzbr.umowv

1. Istotne dla stron postanowienia^ ktore zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^c kar
umownych z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania umpWy, zawiera wzor umowy zal^czony do

SIWZ. Wzor lunowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizaej^ zamowienia.
2. Integraln^ cz?^ci^ przyszlej umowy Klauzula informacyjna stanowi^ca zal^cznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspobie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowibdzialnosc za wykonanie umowy.

XVIL Pouczenie 0 ̂rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przysiuguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosi lub moze ponie^c szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaJacego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istptnych warunkow zamowienia przyshiguja rowniez organizacjom wpisanym na list?,

0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajacego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej.zamawiajacy jest zobowiazany

na podstawie ustawy.

5. Jezeli warto^c zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wylacznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okreslenia warunkow udzialu w post?powaniu;

3) wykluczenia odwolujacego z post?powania o udzielenie zamowienia;

4) odrzucenia oferty odwolujacego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwolanie powinno wskazywac czynno^d lub zaniechanie Czynnosci: zamawiajacego, ktdrej zarzuca si?

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, Okreslac zadanie oraz wskazywad

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

8. Odwohijacy przesyla kopi? odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego trescia przed uplywem tego terminu.
9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,.

do ktdrej jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnosc albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczesmikom post?powania odwolawczego

przyshiguje skarga do sadu. W post?powaniu toczacym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowi?dnio
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przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post^powania cywilnego o apelacji, je^eli przepisy

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlasciwego 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 plac6wce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rownoznaczne z jej wniesieniem.

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

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesc takie Prezes

Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du moi;e takie przyst^pic do tocz^cego si? post?powania.
Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze. ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

14. Szczeg6}owe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^, przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

XVIII. RODO; informacia dla Wvkonawcow

{vL.VrZliL.\ rM-()RMAC;VJi\.\

DDI VC Z.\C.\ PKZiiTWAkZAM.A i)A\\C ll OSOIIOW VC Il OSOII I C'ZP.S INK Z.U'YC M

W POST!'POW AMI' O I IJZII J.F.Mi: ZA.MOWir.Ni.A PI iil.K ZMX.O PkZF.Z Sr..\SK! (MlilZlAi.

AVO.fFWOOZKi M'Z

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danyCh) (dalej:
RODO), Zawaw/fl/<3[cypodajenast?puj^ce informacje:

• ADMIM-STRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w zaiiresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktdrym mog^ si? Panstwo, skontaktowac
w nast?puj4cy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora; 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ za pomoc^ platformy ePUAP,

" e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ mozna

kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

" telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-ntailem: IOD@nfz-katowice.pI

• CT.l. I PODSTAWY PRZE rW.ARZANIA

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powanicm
0 udzielenie zamowienia publicznego znak: 22/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstawq prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegolnosci:

■  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;

■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

"  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 f. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamowien publicznych;
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»  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych;

■  ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowo^ci;

■  ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dpst?pie do informacji publicznej;

■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r, o narodowyrn zasobie archiwalnym i archiWach.

• ODUlOlU ̂  l)\N\< ll()s()UO\\N( II

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bpd^ osoby Itib podmioty, ktorym udostppniona zostanie dokumentacja

postppowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaznienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie

ustawy 0 dostppie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostae przekazane podmiotom, z ktorymi

administrator danych osobowych zawarl umowf powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.
• OKUES PRZF.CHOWYWA.MA DAWCll

Panstwa dane osobowe bpd^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia

post^powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caiy czas trwania umowy.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ.^

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. o.sobio. klorci dane dotN'cza pr7.\slu!-niic:

■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tre^ci swoich danych;

■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie maze to skutkowac

zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie

niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalqcznikow;
■ na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu

zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzglfdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego]

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO-,

Nie przvsluguie Pahstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;

■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO',

■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^ prawn^
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

• INFORMACJA O WYMOCiL PODAMA DANYC H

Obowi^zek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, olcresionym
w przepisach pzp, zwi^zanym z udziatem w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

•  INFORM ACJA \V ZAKRESIE ZAi: rO.VlATYZOWANECIO PODF.JMOW ANIA DECYZJI ORAZ

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmowane w spos6b zautomatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

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

natychmiast zglosic Zamawiaj^cemu.

16

r Teresa Uzdowska
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OFERT A

Narodo^ Fundusz Zdro^a
Sl^sld OddziaFWoje^odzki.
ul. Kussutha 13 .

Dane Wykonawcy: , 40^844 KatpWice

Nazwa/Firma:

Adres:

Numef K3R.S: jezeli dotyczy

CEIDG: .jezeli dotyczy

Numer REGQN: jezeli dotyczy

NurrterNIP:

adres e-mail: ; (jezeli jest)

stronawww: (jezeli jest) ' •

nrtelefpnu: nr faksu:

Nt rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogt zwrocic wadium;

1. Nawi^zuj^c do ogloszenia o przetargu nieograniczpnym na dpstaw^.:(zakup): eheicgii elektrycznej- db
obiektbw Si^skiego OW.NFZ oferujemy wykonanie dia. Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiegp NFZ qaiego
zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zam6wienia, za cen^ oferty: ,

z4 brUtto,

zgpdnie z kalkulacjq cenpw^ z pkt la.formularza oferty.



Nr zamowienia: Tll^njlSSV)

la. Kalkulacja cenowa (kalkulacja ceny oferty):

fotmularz ofetty

A B C D E F  •

Lp.
Ilosc zamawianej
energii
elektrycznej
[kWhi
(planowana)

Oferowana cena

jednostkowa netto
w zl za k'*^
(ppdana z
dokladnosci^ do
czterech miejsc po '
przecinku*)

Wartosc netto w zl (B x
C) (podana z
doktadnosciq, do dwoch
mieijsc po przecinku*)
Ilosc zamawianej ener^
elektrycznej x cena
jednostkowa netto w zl

Kwota 23% podatku
VAT (podana z
dokladnosciq. do
dwoch'miejsc po,
przecinku*)
(obliczona od
wartosc netto

z kolumny D) w zl

Wartosc bmtto w zl

(D +E) (podana z
dokladnosci^ do
dwoch miejsc po
przecinku*)

1 1 400 300

*patrz pkt XII pkt 4 SIWZ

UWAGA!

Wykonawca nie dqlicza do cen netto podatku VAT, jezeli obowiqzekpodatkowy spoczywa na Zaniawiajqcym —
patrz informacja, a ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz pkt XIIpkt 3 SIWZ. W takdej sytuacji cenq oferowanq
przez Wykonawc^ b^dzie cena netto, czyU cena-bezpodatku od towarowi ustug wskazatia ponkzej, rowna kwocie
zkolumnyD tabelij.w.;

zl (bez podatku od towarow i uslug)

zgodnie z kalkulacja cenowsi z pkt la fotmularza oferty (Wykonawca w takimprzypadku wypelnia tylko kolumny
C i D tabeli z pkt la). ■ '

Oswiadczatny, iz cena oferty zawiera wszystkie koszty zwi^zane z realizacj^ przedmiotu zamowienia zgodnie

z SIWZ, w tym wzorem umowy.

2. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dma
31.12.2020 r. Itermin ̂ ktadanypr^^^Zamaiviajqcego!

Jednoczesnie wyrazamy zgod? na ponizsze zastrzezenie Zamawiaj^cego.

Zamawiaja.cy zastrzega, iz w sytuacji, gdyby umpwa nie zos.tala zawarta przed, dniem 01.01.2020 r. b^dz
w sytuacji, gdy przedluzy si? procedura ZNtd^zana ze zmian^ sprzedawcy, rozpoGZ?cie dostaw energii elektrycznej
moze nast^pic w terminie pozniejszym niz 01.01.2020 r. W takiej sytuacji Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawc?
na pismie wskazuj^c termin rozpoez?cia realizacji umowy (termin rozpocz?cia dostaw). W takim przypadku
umowa b?dzie obowiazywac w okresie 12 miesi?cy ]iczt\c od wskazanego diiia rozpocz?cia dostaw. Termin
obowia.zywania umowy konczy si? wowczas z uplywem dnia, ktory nazw^ lub dat^, odpowiada pocz^tkowemu
dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiacu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesia,ca.

3. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki platnosci okreslone We wzorze umowy.

,4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwiazanych niniejszq^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania
oferta, rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy, ze zapoznaHsmy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobyUsmy
.  informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

0
J



Nr zamqwienia: 22/pn/2019

6. Oswiadczamy, ze zal^czo

formularz ofetty

ny do Specyfikacji Istotaych Warunkqw Zamowienia formularz opis przedmiotxi

zamowienia zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy siij w przypadku wyboru naszej oferty do
realizacji zamowienia na warunkach okre^onych w ww. formularzu.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotaych Warunkow Zamowienia wzor umowy zostal przez
nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy

na warunkach okreslonych 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, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cym podwykonawcom wykonanie nast?puj^cej cz?sci

zamowienia*:

Lp. C2^sc zamowienia firma podwykonawcy

* wypefnic tylko w przypadku zatniaru wykonywania zamowienia z ud.ziafem podwykonawcy/6w wskazuj^c

cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?

podwykonawcy/6w.

10. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizycZnych w zwi^zku z przetw;arzaniem danych osobowych i w sprawie swobqdnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogplne rozporz^dzerde o ochronie danych) wobec osob

fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaUsmy w celu ubiegania si?

o udzielenie zamowienia pubUcznego w niniejszym post?powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych

lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5

RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic ttesc oswiadczenia albo wpisac

NIE DOTYCZY.

11. Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznegp - zamowienia nr 22/pn/2019, z uwagi na udpst?pnianie Informacji Poufnych,
zobowiftzuj? si?/zobowi^zujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych ppdczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej b?dzie dostaw? (zakup) energii elektrycznej do obiektow Sl^skiego OW NFZ
w okresie reaUzacji zambwienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy

w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji-.umowy Wyl^cznie w celu realizacji

umowy.



Nr zamowienia: 22/pn/2019 formulatz oferty

12. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^ppwaniu
(w tym podpisuj^cych ofert^/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego.
dokumentu*:

1) KRS □

2) CEIDG □

3) pelnomocnictwa □

zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowainione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

13. Oswiadczamy, i± nalezymy/nie naleiymy* do gmpy mafych lub srednich przedsi^biorstw.

* nieipotrzebne skreslic
Deftnigi mahgo orasi sredniego pixedskbiorg, a tak\e mikroprxedskbiorgg i;awkra ustawa ^ dnla 06.03.2018 r. Pram prxedskbiorcow
(D;^U. 2018.646). Zgodnie f^art. J ust.1 pkt 1 pkt 3 e)it. uslauy u^te IV ustamie okresknia ot^nacspjci:
1) tmkroptzedsi^biotca - prxedskbiorc^, ktory w co najmnkj jednym roku ^ dwoch ostatnich lot obrotonych speiniai Icic^k nast(puj4ce
tvamnki:

a) ^trudnial srednioroct^nk mnkj nk(_ 10 pracownikow orat^
b) osicfgncil roc^ny obrot netto sprxgda^ towarow, nyroboiv i uslug ora^ Z operagifinansouych nkprzekraczajciy rownowartosd w zjotycb 2
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzpdzpnego na konkcJednego z lat nk przekroceyty roivnowaftosci w zjotych 2 milionoiv
euro;

2) maty przedsi^biorca - przedskbiorci, ktory m co najmnkj jednym roku z dwoch ostatnich lat obrotonych speiniai Icicznie nastqpujcice
warunki:

a) zplnudnial sredniorocznk mnkj niz 50 pracownikow oraz
b) osicfgncil roczny obrot netto ze sprzeda^ towarow, nyrobdw i uslug oraz z operajijinansonych nieprzekraczajcyy rownowartosd w zjotych 10
milionow euro, lub suny aktywowjego bilansu sporzpdzpnego na konkc jednego z tych lat nie przekroccyly rownowartosd w ziotych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikroprzedskbiorccy
3) sredni ptzedsi^biotca - przedskbiora, ktory w co najmnkj jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotonych speiniai lacznk nast^pujcice
warunki:

a) zptnudnial sredniorocznk mnkj niz ̂ 50 pracownikow oraz
b) osiagnal roczpy obrot netto zg sprzgda^ towarow, nyrobdw i uslug oraz ^ operaji Jinansonych nieprzekraczajcity rownowartosd w vjotych 50
miliondw euro, lub sumy aktywdwjego bilansu sporzpdzpnego na konkc jednego ztyoh lat nie przgkroczgly rdwnowartosd w Ziotych 43 miliondw
euro

- i ktdry 'nk jest mikroprzedskbiorca ani malym przedskbiorccy

14. !Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty sq, nast^pujqce wypefaione fortnularze/
oswiadczenia/dbkumenty:

1) informaeja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
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2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 j)Zp

3) ' formularz-opis przedrriiotu Zatnowienia

4) peinomocnietwo osob reprezentujacy.ch'Wykonawc? .(oryginaf lub kopia postviadczona notarialnie/odpis
notarialny) —Jezeli uprawnienie.do reprezentacji tiie wynika z dokUmentu rejestrowego (ewidencyjnego) -

5) inne - jezeli dotyczy - ■ , .

Uwaga!

1) dswiadczetiie q przynaleznqsei albo braku przyn^eznosci do tej samej gmpy kapitatowej Wykonawca
sktada w ieminie 3 dni od :(amies^i^nia. infomagi,.o ktorej moiva w art. -86. ust.5'pt^ na stronie internetomj
katowice.pl ■ ' ' , . ■

2) koncesja lub inny dpkumentpotwierdZaj^cy, Ze (...) skladana jest na wesp'ame Zctmamiajcicego, o. ktorym mowa w^art. 26
ust.2psp (patiy: - -

Imi^ i nazwisko upetnomocnibnego przedstawiciela Wykonawcy;

Data.

podpis

mgr Te\esa Uzdowska
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Nlr zamowienia; 22/pn/2019 ■ f' ■. r V, ' ' formularz ppisu przedmiotu zamowieriia;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I;, - Przedmiotem zamowienia jest dostawa (zakup) energii elektryCznej-dc obiektow&^skiego OW NFZ, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu
zamowienia oraz wzorern umowy.
Planowana Hose zamawianej energii elektrycznej w rozbiciu na pos'zczegolne punkty poboru w roku 2020:

Wykaz miejsc pbbom Planowana Hose ,
w kWh na rob2020

Katowice, 111. KosSiitha 13

. 1 255 300'

Szczyt przedpoludniowy .ob 26%

Szczyt popoludniowy ok. 14%

Reszta doby ok. 60%

Rybnik, ul, 3 Maja 29 ■ , 40 000

Czgstochowa, lil. Czartoryskiego 28 30 000,

. Chbrzow, ul.'Katowicka 105 . . .  ; ■ ' ; 8 000 '

Zabrze,-uk Sl^czka 20 : , ■ ■5 000-

Piekary Sl^skie, ul. Kosciuszki 22 -  62 000

. Suma 1400 300

U^yaga! Zamawiaj^cy.zastrzega, iz w teakcie realizacji zamowienia (umo^) W ramach poszczegolnych punktow poboru dopusZcza si? mozliwosc zwi^kszenia lub
ni'ewgfkorzystania planowanej ilosci zamawianej energii'elektrycznej, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu w trakcie'obowi^zywahia umowy wysokoscj Wynagrbdzenia
uiripwnego bmtto. Wyikonawca wyraza na niniejsze zgod^. " ■ . ,

m ' '  1



Nr zamqwienia: 22/ph/2019 ^ ' fprmularz ̂pisu przedmiotu zampwie^

» Wykonawca pswiadczav 12 posiada' podpisanq. umow? z Operatprem Systemu Dystyybucyjnegp na pbszarze, na ktprym znajdujq, si? miejsca dpstaw energii.
dektrycznej. Na obszarze Zama-wiaj^cegp Operatorem Systemu Dystrybucyjnegp jestTauron-Dysttybucja S.A.

» Wykpnawca osxdadcza, iz b^dzie rozliczac eriergi? elektryczn^ caipdbbowo, ppmimo pPsiadanych przez Zamawiajq,cego gmp taryfowych B23, Cll, C21.
» Wykpnawca oswiadcza, iz zapewnia stkndardy jakdsdpwe obstugi pdbiprcpw zgodne z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawp energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz.755) praz aktami ■wykpnawczymi dp tej ustawy, a tokze Pplskkni Nomianu.

» Wykonawca zpbowiq^zuje si? ztealizowac zaniowienie zgpdnie z postanpwieniami SIWZ oraZ pbowi^zuj^cymi przepis^mi pra,Wa, w szczegolnosd zgodnie z:
a) Ustaw^z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawp energetyczne (tj. Dz.U. z 20l9 r., poz. 755), . ' ,
i)) Rpzpprz^dzenieni Ministra Gosppdarki z dnia 6 marca 2019 f. w sprawie szczegolowych zasad ksztaitowania i kalkulacji taiyf oraz rpzliczen w pbrode energi^

elektryczn^ (t.j. Dz.U. z 2019:r. poz. 503), . . . . .
c) Standardami jakpsdpwymi obsiugi pdbiprcy, ktpre zpstaiy pkredpne w przepisach pbpwi^Zuj^cych na grunde prawa energetjfcziiegp.
d) W przypadku niedptrzymania przez WykonaWc? jakpsdowych standardpw pbslugi Zamawiaj^cetnu przyslugiwaiy b?d^ bpnifikaty wedlug stawek pkreslpnych w

§42 Rozpprz^dzenia Ministra Gpspodarki z dnia 6 marca 2019 t. w spirawie szczegplpwych zasad ksztaltpwania i kalkulacji taryf praz rpZliczen w obrocie energiq,
dektryczn^ (t.j. Dz.U. z 2019 r. ppz.503), z zastrzezenieni ppstanpwien umbwy (wzoru umpwy):

e) Ustaw^z'dnia 29 stycznia 2004 r. PirawP zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz., l986;ze zm.),
Q Ustawq,z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kpdeks cywilriy (t.j. Dz.U. z 2019 r., ppz. 1145),

Zamawiaj^cy infprmuje:
1) Zamawiaj^cy nie wj^raza zgpdy na wystawiatiie faktur szacunkpwych.
2) Zamawiaj^cy nie wyraza zgpdy na ziidan? cen jednpstkpwych ppza sytuacjatiii przewidziatiytni we wzprze umo-wy.

.3) Alctnaliiym Sprzedawcq, energii elektrycznej dla wskazanych punktow pobpru energii (PPE) jest TAURON Sprzedaz Sp. z p.p. ul. Lagiewmcka 60, 30-417
■Krakpw. Umpwa z ww. ppdmiotem zpstala zawarta na czas Dznaczpny, tj. dp dnia 31.12.2019 r. (jest tp kolejna zmiana Sprzedawey). '

4), Obiekt w grupie taryfpwej .B23 ppsiada uklad ppmiarpwy dpstospwany dp zmiany sprzedawcy, ppdpbnie jak i pozpstale PPE. ,



II.

Mr zamdwieriia: 22/ph/2019

Opis

formularz opisu przedmiotu zanridwienia

Purikty pobora Miejsce dpstatczenia i odbioru Moc przyl^czeniowa Moc umbwna Griipa Grupa przylaczeniowa Okres rozUczeniowy
energii elektrycznej taryfbwa

■ 1. Kato\WGe, ' : ' i.) Na przyi^czu nr 1 Zasilanie podstawowe 1.) Zasilanie ' Zasilanie Zasilanie podstawowe: 1 miesiac
ul. Kossutha 13 zaciski pr^dowe na 350kW , podstawowe:. ; podstawowe: 111 ■ A
— Budynek A w^sciu kabla z ,>190ikw;-' ■ : B 23 ,

rozdzielni SN w stacji styczen-maj.
K130(5. • / pazdziernik-

2.) Na przy}:4czu nr 4 Zasilanie rezerwowe ^ grudzien iV";
zaciski pr^dbwe ria 250kW;4 - ■ 250kW^ Zasilanie Zasilanie rezerwowe:

■^^sciu przewodow od , ezerwiec- rezerwowe: IV j ^
Zabezpieczen w Zl^czu wrzesien C21,
kablowym w kiefuriku. 2.) Zasilanie

, instalacji kHenta rezerwowe:

'  - SSkW-
"' ' ■ , ■ ' , kwartai I-IV

2. - Katowice, , 3.) Na pfzylq^czu nr 2 Zasilanie podstawowe 1.) Zasilanie B23 III , 1 miesiac
ukKossutha 13 zaciski pr^dowena VlQkW ; podstawowe:
— Budynek B wyjsciu kabla z ■, 120kW-. . •

rozdzieku'SN w stacji ■ styczen-majj
K1306. ■ pazdziernik-

, 4.) Na prZyi^czu nr 3 Zasilanie rezerwOwe . grudzien;
. ' zaciski pr^dpwe na, :.3iokw ; lyokw-

■  wyjsciu kabla z ,.czerwiec-
' ' •  ■ rozdzielni SNw stacji wrzesien;

;, K997 ■ 2.) Zasilanie
• fezerWowe:
' 65kW kwartal ■

"J-IV:
-4. ./ Rybnik, Zaciski pr^dowe na, wyjsciu ■ :40kW ■ 40kW-kwartal K Cll . ■ 'V' , ; ̂ ■ ■ ■ : ■ •• '2 miesiace

uL3Maja29 ,przewodow od zabezpieczen w / , IV" r-/' '
zi^czu kablbwyrn w kiemnku

. instalacji odbiorcy -

3
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/Chprzow, '
■ ul. Katowicka 105 .

Zadski pr^dqwe przewqdu przy
izqlatorach stqjaka dacHqwegq
fia wyjsciu w kierunku instalacji
ddbiqrcy, ,

40kW , ' , 40 kW kwartai I-

IV'
G11 , . V ■ ■ 2 rniesi^ce

6. Zabrze,
\il^Sl?czka 20

Zacisld pr^dqwe na wyjsciu
przewqdqwbd zabezpieczen w
zl^czu kablowym w kierunku

' instalacji klienta

llkW 7 kW- kwartai, I-
IV •

C 11 V ' , . ■ ■ 2 miesi^ce

n. ■ Cz?stochowa,
ul. Czartqryskiego
28, " •

Zaciski pr^dowe na wyjsciu
przewqddw qd zabezpieczen w
zi^czu kablowym w kierunku
instalacji klienta

27kW 27 kW- kwartai, I-
IV' '

Gil V 2 mieSi^ce

8. Piekafy SI%skie,'
ul. Tadeusza

Kosciuszki 22

Zaciski pr4dqwe na W3^sciu
przewqdow od zabezpieczen ,w
zi^czu kablowyiii w kierunku
instalacji klienta

50 kW , styczen — maj
31 kW; czefwiec —

wrzesien 15 kW;

pazdziernik —
grudzien 31 kW

,G21 ■ IV 1 miesi^c

m. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na wamnkach i zgodnie z wzofetn umowy. •

Imi^ i nazwiskp upetnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy;

podpis/y ............

1/

■ m9r Teresa ijzdowska
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UMbWA NR

,  zawarta; w dniu... w Katowicach ppmi^dzy: • , '

, ''Narodowym Funduszem Zdrowia. —"Sl^skim Oddziaiem Wojewodzldm.z, siedzib^ .w Katpwicaeh'.pr^y.
111. Kossutha 13, reprczcntowanym przcz: V •

,  Sl^sHego bddzialu Wpjewpdzkiego Narpdowego EundusZu^-Zdrowia," -
■w Unieniu ktprego dziaii: .2... na ppdsta^^e peinpriioenictwa nf z driia

(kopia w:zal^czeniu); zwanym:dalejk,Zama^daj^cym" . • • ; :

•  Z' siedziS^ w adres: ................. \ypisanym dp ; pod
. numerem ... — V-j NIP: ,• • • k —., REGOFf: .............. ■wysokosdkapitalu

zakladowego: zk/jezeli.dptyGZy/,;- "
w itiuefliu ktdrego dziaiaG....'.... zwanyrii daIei;,iWykona^^c^", ;
o trc.sci nastQpujacej: . - - - . '

,  , ■ ■ / - " 'V \ ■ ■■ ' 'k ^
Postariowienia wst^pne. . . . . , ;

_1. - Brzedmiptem "umowy jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektow Sl3,skiegp .QW NFZ," zwana, takze
sprzedaz^energii elektryeznej, zgodme z niniejsz^uindwstj.w tym z zalttczniBem.nrl- do umowy — opis przedmiotu
umowy. " " ; ■" , ■ , . . ■ , ■ . ' '

Wykodawca zobowiaziije d?, do realizacji. sprZedazy-energii elektiyqZnej zgodhiei z postanowiemami mniejszej uitiowy.
. oraz obomazujaeyim przepisami prawaywszczegdlnpsci'zgqdnie z: ~ j , ' _T:

a) , Ustawaz dma 10 kwielnia-1997 r. Prawo,energetyczne '(t.j. Dz.U. z 20l9 r., p6z.'75,5),
.  . b) . Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r.^ .w sprailde szczegolpwyGh -zasad

ksztaitowania i kalkulacji taryf oraz rozUczen w obrocie energiaelektryczria (t.j. Dz.t[..z 20F9 rj poZ..503), ;
c) Standardami jakosciowymi obslugi odbiorcy,. ktore Zostaly .okreslpne-w ,przepisack„pbo:wiazujacyc]i ha

■  gruncie prawa energetycznego. ■ , ■ . / ." /
: W przypadku niedotrzymania. przez' Wykpnawci? .jakosciowych .ktandardpw.. obslugi ■-Zamawiajacemu ■przyslugiwaly^

,  • -bpda bonifikaty wediug stawek ■ okreslonych .w §42 RoZporzadzema .Ministra Gospodarki z-dnia-06 mairca 2019 .r.
'w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i' kalkulacji"jtaiyf braz rozliczeh..w obrocie, energia;,elektryczna'
(tj.Pz.U. z 2019 r.ppz.503)z zastrzeZerdempPsfanpltdeh umowy. V ■ - .. . '

d) ■ Ustawa z dnia 29, stycznia 2004 r./Prawo zamowieh publicznych (t.j. Dz.U. z-2018 r. poZ., r98,6".ze zm.),
e) ' Ustawaz dnia;23'kwietnia 1964 r. Kodeks cyydlny,,(t.j.'bz.U-. z 201.9 r., poz.'1145 zeZm.). •

f) Umbwa ..nie obejmuje spraw zwiaZanych z dystrybiacja . energii- elektryeznej, ,'przylaczeniem,. opomiarowarliem
i.jakoscja.energii .wchodzacycli W:zakres odrpbnej uiiiowy o "swiadczenie' using dystrybucyjnych zawartej -przeZ'

■  ■ ■■ Zamawiajacego z Operatorem SystemuDystrybucyjnego (dalej „OSD"j. '■
g) Wykonawca nia zawarte stospwne umowy z OSD, unaozliwiajace sprzedaz energii elektryeznej dp obiektow

Zamawiajacego za posrednictweni sieci dystrybucyjnej. QSD. .Zamawiijacy zawarl w. zakresie swiadpzenia.ru^ug,
. dystiybucji energii elektryeznej .umowy z Taiiron Dystrybucja S.A. , ■ ' - : -

h) Zamawiajacy "oswiadeza,. .ze dysponuje tytulem prawnym do "korzystania zobiekitow; .dp ktoryeh .ma .bye.
•  ■ dpstarczana energia elektryezna na pbds'tawie niniejszej umowy. '■ ■ . ' '
i) Niezwloeznie po zawareiu umowy "Wykonawca przesle na adres e-tnail Zainawiajacego: plik
' : (fPrmularz), ktory Zamawiajacy wypelni podajae wszystkie niezb^dne dane do przeprpwadzenia'proeedury zmiany
.  sprzedawcy. " , • . ' . " " V : '



-Nr zamowienia: 22/pn/2019 wzor imowy

,3,

4,

§2. ■ . - ■

Podstawowe zasady sptizedaizy energii elektrycznej

Wykonawca zobowi^zuje si? do zlozenia OSD w imieniu Zamawiaj^cegp zgloszenia o zawarciu umowy

na'sprzedaz energii elektrycznej. ' , ,

Wykonawca zobowi^zuje si? dp sprzedazy, a Zamawiaj^cy zobowiazuje si? do zakupu ener^ elektrycznej

dla puiiktow poboru okre£6riych w zal^czniku nr 1 do umowy.

Planowana ilosc zamawiatiej energii elektrycznej: 1400 300 kWh. ■ ■ .

Zamawiaja:Cy zastrzega, iz w tr^cie reaUzacji umowy w raniach poszczegplnych punktow poboru dopuszcza si?

mozliwGSc- zwi?kszenia lub nie'wykorzystania planowanej ilosci zamawianej energii elektrycznej, jprzy jedrioczesiiym
nieprzekrpczeniu w trakcie obpwi^zywania umowy wysokosci wyiiagrpdzenia umbwriegd bruttd; o ktpryra mpwa

, w §4 ust,2, umowy. Wykonawca wyraza na niniejsze zgpd?. _ \

; Moc umpwn% warunki jej zmiany oraz miejsce dpstarczania energii elektiycznej dla punktpw.ppbpfu wymienionych
w zal^czniku nr 1 dp umowy okreslaja, umowy o swiadczenie uslug'dystrybucji zawarte pomi?dzy'Zamawiaj^cym

a QSD. Zamawiaj^cy najwniosek Wykonawcy udpst?pni -ww. umowy-.

Zobowi^zania Stron i
1. WykPnawca zobpwiajMje si?.do: ••

"  , - a) sprzedazy enefgii elektrycznej do obiektow Zamawiaj^cego (naiejsc pobpm) wskazanych w zal^cziiiku hr 1

do umowy, . - j

b) przestrzegania stan^dow jakbsdowych obslugi odbiorcow,
;  j c) udzielamainfbrmacjiw sprawie-wfzajemnychrozliczen, - '

■  .d), zapewTUeriia Zamawiaj^cemU; dbst?pu do informacji o d^ych pomiarowo-rozliczeniowyeh energii^

elektrycznej .poferanej przez Zamawiaj^cego. - . • ' ,
2. Wykonawca zobowia^je si? pekdc funkcj? podrriibtu odpowiedzialnego za bilansowanie handlbwe dla energii elekt^cznej

sprzedanej w ramaCh niniejszej uiiiowy-. * ■ "

3. Koszty wyrdkajace z dokonania bilansowania zostaly uwzgl?driione w cenie energii elektrycznej.

4. Zamawajacy zobowia^je si? do: . • _ ■ ' .

, a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz pbo^azujacymi przepisami pr'awa,

-b) terrninowego fegulbwama nalezribsci za zakupipna energi? elektryczna,

c) zabezpieczenia przed uszkodzeniem rdiladu pomiarowo-rozUczeniowego, ■

d) niezwipcznego inforniowama; Wykonawcy b zauwazonych wadach lub usterkach w ukladzie ppriiialpwo-
rozHczeniowym praz o innych okpHcznosciapli majacych wplyw na mpzHwosc niewlasciwego rozliczania Za energi?;

Ppdwykonawcy

1.

2.

§3a.

onawca nie pcjwierza/ powierza podwykbnawcy/podwykonawcbm, ■... .-.
/firrna jDodwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazana w oferde Wykonawcy zlozo'nej w Zamowieniu nr
22/pn/2019, tj. aalezy odpovnednio wykieslic w zakresie, wjakim
nie dotyczy., - , . . '

. W ■ tbku ■ reaUzacji - umowy Wykonawca moze dbkoiiac zmiany pod:^konawcy badz • zrezygnowac
■  • .z-podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlpzbnej w.zamowdeiuu-rtr ,22/pn/2019.-Zrniana'b^dz ■
;• .-rezygnacja winna .nastapic w drodze pisenmego aiieksu, db umowy zi podaniem -przyczyiiy zrtiiany ■badz:;

'-rezygnacji, praz. w przypadku" zmiany — ze wskazaniem npwego podwykonawcy dla cz?sci- zamownenia
■ wskazanej -w'ust.d, przy jednoczesnyrti zachowariiu. wymogow.dotyczacych podwykonawcy; a wymkajacych

Z; warunkow okreslonych w zamp-wieniu nr 22/pn/2019 —/ezeA't/otyczy, .

2-



Nr zamowienia: 22/pn/2019 wzor umowy

§4

Wynagrodzenie umowne. Zasady tozliczen i ptatnosci.

1. Sprzedawana energia elektryczna, b?dzie rozliczana wedlag ceny _ jednostkowej energii okre^phej ponizej,

zgodnie z zai^cznikietn nr 2 do umo\^ — kalkulacja ceny:

Cena zi tietto za IkWh.

2. Wynagrodzenie caikowite umowne wyndsi zl brutto (slownie: zl brutto)

zgodnie z zal^cznikiern nr 2 do umowy (kalkulacja ceny). Wskazana' kwota nie moze zostac przekrpczona

w trakcie pbpwi^zywania umowy, z zastizezeniem ust.5.

Uivapa! W prsypadku.. tdy dbowiavek podatkom s-fodnie y prvepisami. o podatku od towarom i usiup bedtne spocvywal

, naZamdwiaja^m. H ust.2 brirmi:

2. Wynagrod^nie. caikowite umowne wynosi (siownie: ^odnie ̂  t^aicyc^ikiem nr 2 do umowy

(kalkulaga ceny) orasi stanowi wynagrodv^enie he\ podatku od towarow i us tug flr24T). Wska)ana kwota nie mo)e cpstac

pr^ekrocipna w trakcie ohowicyywania umouy. Obowicy^ek podatkowy s^odnie ̂  pr\episami o podatku od towarow i ustug b^ds^ie

spociywal na Zamawiajcyym.

3. Cena jednostkpwa wskazana w ust.l, wedlug ktorej rozHczana b?dzie sprzedaz energii elektrycznej, pozostanie

niezmierma przez caly okres obowi^zywania umowy. Zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej

(odppwiednio brutto lub nettp) moze nast^pic tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub

podatku akcyzowego b^dz w przypadku obnizenia ceny, co zostanie przez Strony potwierdzone stosowtiym

aneksem do umowy wskazuj^cyin na dat§ wejscia w zycie zmiany. Ewentualna zmiana stawek nie wplyriie na

zmian? wysokosci wynagrodzenia calkowitego umownego, p ktorym mowa w ust.2 umowy, przy uwzgl?dmeniu

postanowien ust.4 umowy.

4. Suma faktur VAT wystawionych w okresie obowi^zywania niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

wynagrodzenia calkowitego umownego, o ktorym mowa w ust.2 (moze bye natorniast od rdego nizsza).

W przypadku, gdy suma faktur VAT osi^gnie lub w sposob uniemozliwiaj^cy peln^ zaplat? za dany okres

rozHczeniowy zbUzy si? do wysokosc kwoty ww. wynagrodzenia calkowitego umownego przed uplywem

okresu obowi^zywania umowy, umowa ulega rozwi^zaniu w dniu osiqgiji?cia b%dz zblizenia si? do tej kwoty.

Zamawiaj^cy ppinformuje o niniejszym pisemnie Wykonawc? wskazuj^c konkretn^ dat? rozwi^zania umowy.

Wykonawcy w kazdym przypadku przysluguje prawo z^dania zaplaty naleznosci za faktyczny pkres sprzedazy

. energii elektrycznej Zamawiaj^cemu.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 utiiowy, Strony dopuszczaj^ aby w drodze pisemnego aneksu do umowy

nast^pila zmiana umowy w zakresie zwi?kszenia kwoty wynagrodzenia calkowitego umownego, o ktorym

mowa w ust.2, jezeli b?dzie to konieczne dla uregulowania wszystkich naleznosci za faktycznie zuzyt^ na

podstawie niniejszej umowy energi? elektryczn^ w okresie do dnia rozwi^zania umowy. Zwi?kszenie kwoty',

wynagrodzenia nie moze jednak przekroczyc 20% wynagrodzenia calkowitego umownego, o ktorym mowa

w ust.2.

6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest do biez%cego moiiitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkowitego

umownego okreslonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

7. Naleziiosc Wykonawcy za zuzyt^ energi? elektryczn^ w oktesach rozliGZeniowych. ustalonych przez OSD

obliczana b?dzie jako doezyn sprzedanej energii ustalonej na podstawie wskazan urzqdzen poiniarowych

udost?pnionych przez. OSD, zainstalowanych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych oraz ceny jednostkowej

energii elektrycznej, bkre^onej w niniejszej umowie. Do tak wyliczonej naleznosci Wykonawca dpliczy podatek

. VAT. - . ■ . '

Uwagai Wprsypadku. pdv ohowiasyk podatkowy vgodnie y prvepisami o podatku od towarow i u'slup spocTywa na T^amawiajanm,

ust J hrvmi: ■ . ■■ ■



Nr zamowienia; 22/pn/2019 wz6r umowy

7. Nak^osc Wykonanxy energi^ ekkttyctqici w okresacb rozliczeniowych ustalonych przez OSD ohkci^na

bgd^e jako iloc^n spiyedanej energii ustalonej na podstawie wskar^an ur\cid^n pomiarowych udost^nionych pr^e\ OSD,

^instalowanych w ukladach pomiarowo-ros^lie^monych oraf(_ ceny jednostkowej energii ekktrycynej okreslonej w niniejsyg umowie. Na

Zamamajciym spoctgwa obomici^k podatkouy f^odnie ;^prs;episami o podatku od towaroiv i usiug.

8. W przypadku wyst^ienia rozbieznosci co do ilosci dostarczonej energii elektrycznej, a wynikaj^cej

z porownania dowodu ksiegowego: (faktuiy) Wykonawcy oraz faktury wystawionej przez OSD, Wykonawca

skoryguje uprzednio wystawion^ fakturg, uwzgledniaj^c ilosci podane przez OSD.

9. Naleznosci za dostarczon^ energi? elektryczna, b^dq, regulowane na podstawie faktur VAT wystawionych przez

Wykonawc?.

10. Faktury rozUczeniowe wystawiane b?d^ na koniec okresu rozliczeniowego w ci^gu 14 dm od dma otrzymama

przez Wykonawce odczj^tow Ucznikow pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

11. Naleznosci wymkaj^ce z fakmr VAT b^dq, platne w ciqgu 21 dni licz^c od daty prawidlowego wystawienia

faktury z tym zastrzezeniem, iz termin platnoki zostanie .kazdorazowo zachowany w przypadku, gdy naleznosc

wplynie przed uplywem 14 dni Hcz^c od daty dor?czenia Zamawiaj^cemu prawidlowo wystawionej faktury

wraz z zal^cznikiem, o ktorym mowa wust,16.

12. Na fakturze nalezy wpisac nastepuj^ce dane nabywCy: Narodowy Fundusz Zdrbwia z siedzib^ w Warszawie
ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP; 1070001057. Odbiorcq, i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial

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

13. Za dzieii dokonania zaplaty uznaje si? dat? obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

14. W przypadku niedotrzymania terminu platnosci, Wykonawca ma prawo naliczyc Zamawiaj^cemu odsetki

w wysokosci zgodnej z aktuakiie obowi^zujqcymi przepisanii.

15. Wraz z fakturq^ Wykonawca przedlozy zal^cznik, w ktorym poda rozliczenie dla poszczegolnych punktow

poboru energii elektrycznej.

16. Rozliczanie kosztow sprzedanej energii b?dzie odbywac si? na podstawie odczytow dokonywahych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD. Nie dopuszcza si?
rozliczania na podstawie szacunkowej ilosci zuiytej energii elektrycznej.

17. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajstcych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^ wymaga

pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

§5

Termin teaUzacji umowy

1. Wykonawca zobowistzuje si? realizowac umow? (sprzedaz energii elektrycznej) w okresie
I termin ̂ akladany prspf^ Zamawicijcicego: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.j

z zastrzezeniem ponizszego:

W sytuacji, gdyby umowa nie zostala zawarta przed dmem 01.01.2020 r. b^dz w sytuacji, gdy przedluzy si? procedura
zwi^zana ze zmian^ sprzedawcy, rozpocz?cie dostaw energii elektrycznej moze nast^ic w terminie pozniejszym niz
01.01.2020 r. W takiej sytuacji Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawc? na pismie wskazuj^c termin rozpocz?cia
realizacji umowy (termin rozpocz?cia dostaw). W taldm przypadku umowa b?dzie obowi^ywac w okresie 12
miesi?cy licz^c od wskazanego dnia rozpocz?cia dostaw. Termin obowi^zywania umowy konczy si? wowczas
z uplywem dnia, ktory nazw^ lub dat^ odpowiada pocziitkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.

2. Do realizacji umowy w zakresie kazdego punkm poboru konieczne jest jednoczesne obowi^ywame umow:

a) Uniowy o swiadczenie uslug dystrybucji zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cym a OSD,

b) Generabiej umowy dystrybucyjnej zawartej pomi?dzy Wykonawc^ a OSD,

C) Umowy zawartej przez Wykonawc? z OSD umozhwiaj^cej bilansowanie handlowe.

3. Zamawiaj^cy posiada zawarte umowy na swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej dla punktow poboru,
o ktorych mowa w zal^czniku nr 1 do umowy. Umowy te zawarto na czas nieokreslony.
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4. Wykonawca moze wstrzymac sprzedaz energii elektrycznej, gdy Zamawiaj^cy zwleka z zaplatq, za pobran^ energi?

elektryczn^ co najmniej miesi^c po uplywie terminu platnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pismie

o niniejszym i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego temtou do zaplaty, pod rygorem -wypb-wiedzenia

umowy.

5. W przypadku nienalezycie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy z winy Wykonawcy, skutkuj^cej

koniecznosci^ rezerwowej sprzedazy energii elektrycznej, Wykonawca zobowi^zuje si? pokryc - na podstawie

odpowiedniego dokumentu ksi?gowego wystawionegb przez Zamawiaj^cego - roznic? wynikaj^c^ z taryfy

rezerwowej lokalnego OSD a cen^ sprzedazy wynikaj^c% z umowy, tytulem rekompensaty za poniesione koszty

rezerwowej sprzedazy energii elektrycznej.

§6

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kary umowne:

a) jezeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie przedstawi rozHczenie sprzedazy energii elektrycznej za okres

rozHczeniowy niezgodny z okresem rozliczeniowym przyj?tym przez OSD - w wysokoaci 300,00 zt za kazdy

nast?pny taki przypadek;

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z mozliwosci rozwi^zania umowy w okolicznosciach, o ktorych

mowa w §7 ust.2- ust.3 umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umownq, w terminie 14 dni liczttc od daty otrzymania wezwania do

zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu kar?, jak

rowniez nalezne mu odsetki ustawowe za opoznienie, z dowolnej nalezriosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku

do Zamawiaj^cego (w tym w szczegokiosci z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci sily wyzszej

w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn?tizne, niemoznosc jego przewidzenia,

niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnoscr wojna, katastrofalne dzialania przyrody,

zamieszki uUczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy

Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne

stanowisko Zamawiaj^cego co do kwahfikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej

■wplywu na yykonanie umowy. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy
odst^pieiiie od 'umowy b%dz rozwiqzanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc?
terminow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie
Zamawiaj acego.

§7
Rozwit^zanie utnowy
1. Umowa moze zostac rozwi^zana w drodze porozumienia Stron w terminie uzgodnionym mi?dzy Zantawiaj^cym

a Wykonawc^.
2. Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z mozHwosci rozwi^zania umowy za jednostronnyni

oswiadczeniem, z zastrzezeniem postanowieh ust.3, w przypadku wyst^pienia jednej z ponizszych okoHcznosci;
a) jezeh umowa jest wykonywana przez Wykonawc? w sposob wadliwy lub sprzeczny z umow%

w szczegohiosci jezeh rozpocz?cie reahzacji umowy przez Wykonawc? w odniesieniu do ktoregokolwiek
punktu poboru energii elektrycznej wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy opoznia si? z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy powyzej 48 godzin;

b) w przypadku zaprzestania reahzacji umowy przez Wykonawc? w odniesieniu do ktoregokolwiek punktu
poboru energh elektrycznej wskazanego w zal^czrhku nr 1 do umowy, trwaj^cego dluzej niz 48 godzin.

3. Zamawiaj^cy przed rozwi^zaniem niniejszej umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termiui nie krotszy niz
2 dm robocze, do usuni?cia naruszenia ■ urriowy pod rygorem rozwi^zania uniowy. Bezskuteczny uplyw
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■wyznaczonego terminu uprawnia Zamawiaj^cego do' skorzystania z mozliwosci roz-wiazania ximowy za
jednostronnym pswiadczeniem zlpzonym Wykoiiawcy. Zlozenie oswiadczenia o rozwia,zaiiiu umo\^ po-winno
nast^ic w forrnie pisemnej pod rygorem niewaznpsci i pp-wmiio za'wierac uzasadnienie.

4. W przypadku rozwiazaiua umpwy, Wykpnawcy b^dzie przyslugiwala wylacznie cz§sc .wynagrodzenia za energig . ,
elektryczna dostarczona; przez Wykonawce do. dnia rozwiazania' umoyiy, pbmniejszonego o wartosci kar
umownych naleznych Zamawiajacemu na ppdstawie niniejszej umpwy.

5. W przypadku likwidacji ktoregokolwiek z piinktow .poboru (miejsca dpstawy) energii elektrycznej pkreslonego
■w zalaczniku nr 1 do runowy (np. w sytuacji likwidacji dzialalnosci Zama'wiajacegO' w. danym ndejscu, ■
zbycia/przeniesienia wlasnosci.danej nieruchQniosci), Zama'ydajacy poinfonnuje o niniejszyni Wykonawc? na
pistnie ze wskazaniem konkretnej daty, "w ktprej przedmiptowa uniowa w odniesieniu do danego punktu poboru >
(miejsca dpstawy) energii elektrycznej uilegnie rozwiazaniu. Inforniacja zostanie przekazana Wykonawcy co '
najmniej na 7 dni przed wskazana w iriforrnacji data rozwiazania umowy-w odniesieniu do danego punktu poboru
(miejsca dostawy) energii elektrycznej. W takim przypadku ust.4 stosuje si? bdpo-wiednio. ■ ,

§8 ' ■ ■ • - y :
Postanowie'nia ,ko6cowe

1;, W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastbsowanie maja przepisy ustawy z drda 10 kwietiiia 1997 i.
- Prawd energetyczne wraz z aktami ivykbna'wczynii," ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kpdeks

cywilny. . '
2. Wszeljde'sppry zwiazane.'z reaUzacja uniPwy rozstrzyga sad wlasciwywedlug siedziby Zamawiajacego (Katowice).
3.;~Umow? sporzadzono w trzech jednbbrzmiacych egzemplarzach, z cZego jeden egzemplarz-. otrzymuje

, Wykdiiawca, dwa egzeniplarze otrzymuje Zamawjajacy. '
4. Osoba upowazniona ze strpny Zama\wajacego do nadzorowania prawidlowej realizacji ,umowy, w tyrn-.do /

nionitorowania wynagrodzenia uiiiownego bruttP, jest: ..., tel lub ., tel.': Pla
skutecznosci 'wystarczy dzialanie jednej z wyzej \vymienionych osob. ■ . ~ .

'5. .Osoba upowazniona ze strony Wykpnawcy do hadzorpwania pra'widlpwej realizacji umpwy jest: , tel. ; '
'  -. lub .i , tel. Dla.skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej wyniienibnycb osob.

.6. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnil obowiazki infPrniacyjne przewidziane w art. . 13 liib a:rt, 14 RODQi" wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio4ub:posrednio ppzyskal w zwiazku z niniejsza umowa-
Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzula infonnacyjna Zamawiajacego z art. 13 RODO.

*RODO - roi^porr^d^enie Farlamntu Eurbpejskiego i Rad)i,(UE) 20161679, ̂ dnia 27 kwittnia 2016 r. w-sprame ocKrony osoh ft^c^rych ■ .
' w ^pr^twarTanim danych osobowych i u> sprawie smhodmgo pr^iywu takich darych ora^uclyknta , .dyrekyny 951461 WE (ogolne . -■

ro^or^cid:(eme o'ochrpnie dayich) (P:^. Ur:(. UE E119 ̂  04.05.2010, ' " '

7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania dariych osobo'wych stanowi zalacznik nr 3 do niniejszej umowy. -
8. Strony wskazujanast?pujace adresy do dor?czen korespondencji zwjazanej z umowa: ■-

Zamawiajacy: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;Wykonawca: . ■ , ' '
9. WszeEde zawiadomienia i os-wiadczenia zwiazane. z niniejsza umowa b?da skladane za .posrednictwem faksu, '
.. droga elektroniczna Itib w formie pisemnej (ospbiscie, kurier,, list polecony, za potWerdzenieni odbioru), .

z zastrzezeniem sytuacji ppisanych w umo'wie, w ktorych-wymagane jest zachowanie formy pisemnej,
10. ZaWadomieiiia i oswiadczenia, o ktorych mo'wa w ust. 8, uznaje si? za dpr?czone w dacie dor?ckenia przez firm? , ,

kurierska lub. operators pocztowego albo potwierdzenia 'odbioru w przypadku dor?czenia osobistegp, badz ; . -
w przypadku ich nieodebrania w dacie uplywu. terminu do odbioru przesylek awizowanych. przez pperatora ,
pocztowego. . . .. , -

11. W przypadku jakiejkplwiek zniiany danych adresowyeh Strona jest zobowiazana dp powiadoihienia.drugiej Strony '
W ciagu 7 ,dni -od dokonania ich zmiany.' Do czasu otrzymania takiego powiadomienia, zawiadonaienia - -
i oswiadczenia przeslane na dbtychczasowy adres uwaza si? za nalezycie dor?czone.,
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'Zataczniki do umowy:
— opis przedmiotu.umo'^ I^tuc^ik nr V-^staniepr^gotowany w opardu o^aitic^ony dp-ofertji Wykonaivyformulary opis

pn^edmiotu s(am6menial " ' ' " . ■ . •
nr 2 —.kalkulaeja ceny j^tcici^ik nr2ypstanieprtggopwany rv opardu opkt 1A.fohnularr^d qferf)! ̂ lospnegopr^e^ Wykonamc^l
nr 3-klauzt4a;ihfqrfnaeyjna dpt.-:ptzerwarzaiua dahych;osoko\^ch , '
nr 4 — kppia pelnoaiocnictwa Qezeli dd.tyczy) ' ' , ' / " ' ;

ZAMAmAJ4CY WYKONAWCA

' :mgr Tai^a,Ulzdowska^l
LNa
Dk^uPlami

.1 * 1 III'U'l iJ ii I I
rddoweao'J , r , S=" ^^j^'a w Kalowicach

^^< \.sz{of Wojcik



Nr zamowienia: 22/pn/2019 Zat^cznik nr 3 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania
danych osobov/ych

KI^AI ZI LA iNF<)R>;AC;\.tNA

;){Vji \CZ.-\f A P«Zr.T\VA:iZA.N!A \V S1..\SKIM .!■: VvO.jKW'OnZKSivi .A'FZ 35AN\CH
osoijowvc ij ;>uac<)\vx!k6w kon : 3<A3i;:N'rA w zwjAZKii z zaw arcikm

! R:lALIZAC.I.\ lAiOWA (p/p)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzq'dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie.swobodnegoprzepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:
• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOW^'C H

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wpjewodzki N'FZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,
■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA
Panstwadaneosoboweb?d4przetwarzanehapodstawieart. 6ust. 1 lit. f RODO w cclu zapc\Miicniaprawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zarnowienia publicznego na dostaw? (zakup) energii elektrycznej do
obiektow Sl^skiego OW NFZ
w siedzibie Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania:
22/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej
„pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
• ODBIORC^' DANYCH OSOBOW^ CH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowamienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego
• ZRODLO IKATEGORIE DANYCH OSOBOW YCTI

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie r/awyc/: dotyczqcych Wykonawcy oraz. jezcli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie pi\slcpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOWYW.\NIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b?d^ przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
• PRAWA OSOB, KT6r\ CH DANE DOT^'C:Z.^
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshigiijc:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;
■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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.  danych osobowych

" prawP do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
■ prawo dp wniesienia skargi do Prezesa Urzpdu Ochrony DanycH Osobowych.'" '

Kazde z w/w z^dah zostanie indwidualnie rozpatrzone. zgodnie z RODO. '

• IN'FORMACIA O WVMOOll I'ODANl A DAN YC 11

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezbpdne-dla realizacji ppstanowieh utnoy^, .zawaftej
w wyniku ppstppowaniao udzieleniezamdwienia publicZriegp;
•  INFORMACJA W ZAKRI.S1E ZAUTOMATYZOWANEGO PODE.IMOWANIA DECNZJl

OR.\Z PROl ILOWAMA

Pahstwa dane nie poshizq do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania!



Nr zamowienia: 22/pn/2019 wzor informaeji, o ktorej mowa w art. 91 ustSa pzp

Informuj^, iz wybor ztozQnej przeze mnie oferty*

* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 a|bo pkt 2

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

z przepisatni o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego pbowigzku podatkowego zgodnle

z przepisami o podatku od towarow 1 ustug. W zwiqzku z ninlejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw§ (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/swiadczenle b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawjaj^cego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru/ustugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwpty podatku VAT, tj. cena.

netto:

UWAGA/ Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, Jezeii ztozono ofertp, ktorej wybor prowadzHby do powstania
u zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby pbowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. WykonaWca, skiadajqc ofertq,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowi^zku 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.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje sip, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajpcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) cipzy na Zamawiajpcym w przypadku, np.:
- wewnptrzwspoinqtowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaipczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objpte
mechanizmem odwroconego obcipzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <=10 kg, takich jak: iaptopy
i notebooki; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyipcznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebooki, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze sip anaiogiczny obowipzek dqiiczenia przez
Zamawiajpcegqprzypordwnywaniu cen qfertqwych pqdatku VAT.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawicleia Wykonawcy:

Data

podpis

I  \j \
mgr Tqresa Uzdov j



Nr zamowienja: .22/pn/2pi8 wzqr oswiadczenia, o^ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE PSVfE^.GZENlE,"^ liiowa w. aW.:25a ust.l pkt 1 pzp

Na: pottzeby post^powania p udzielenie . zamowiem^^ publicznego .pri. ;'<iosrawa e/jeigw

elekttycznej r/o p&'ejtfoTy 5/^sjye^o: ,OlEA^E^ ,, prowadzonegp .pfzez - lSlarodowy .Fundusz Zdrbwia

, Slaski Oddzial Wojcwodzki, ' " " ^ : . ' - ^ T

oswiadczam. co nast^puje. .

1. OSWIADC2ENIE l>OTYCZAGE\^KQ]Sr^GY
1) •Wykonawca ,winien dpkbiiac ■wskazania,.2godnie.,ze. stanern prawnym i faktypznym, dotyczacym

Wykonawcy: ■ ' " ■ - ' . ' '

A. Oswiadczam, ze nie podregamVwykluczeniu z postcpowama. na pbdstawie att.'..24 ust- I 'pfcf 12-23- '
ustawy Prawp zaniowieApubEcznyeh. . . ; " . ■

, B. ' Oswiadczam, ze zachodza w stpsunku'do mme. ppdstawy-wykluczenia z.postcppwariia na podstawie.,
... ■ art. , ustawy Prawp-.,zain6wien -publicznych -(ppdac^.majcicci- ^astqsqmanie-podstawi wjkluc^enia

■  ■sposr6dwjmeniqnjch\tt'apj24u/t. 1pkt.12^2l.ustawj\P,i^). y

■ Uwagaj-Zgodnie z -art;"24 ust8 pzp, Wykpnawcaj, ktpry ppdlega wyMuczeniu na ppdsta^e; art. 24 bst. 1 ■
pkt 13 i 14 praz 16-20 , pzp, mpze przedsta-^c dowpdy na .to, ze .podjcte . przez megp .srp(^ s%

■ wystarczajace dp.wykazania jego rzetelnosci, w szczegplnosci udo-wpdnic naprawienie'.szkody wyrzadzonej
przesjcpstwem lub przestcpstwem skarbowyrn, zadoscuczynienie pienipzne za' doznana, krzywd? lub

,  naprawienie szkody, ■wyczerpuja.ce wyjasniehie stanu faktycznego praz ■wspoipra'c? ,z organami scigmia,
praz podjccie kpnkretnych srodkpw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore^sa pdpowiednie dla

, zapobiegania dalszyin przestcpstwom lub..prZestcpstwpni skarbowyrn.IuId' nieprawidlowemu postcppwaniu -
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nic stosuje si?, jezeli wobec wykohawcy- bcda,cego,podniiotem
zbiprPwym, orzeczonP prawomocnym t^rOkiem sadu.zakaz ubiegariia si?, p .udzieleriie zamowienia oraZ'.,
nie nplynabokreslony w. tym wyroku pkres pbo-wiazywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 22/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na ptzepis^ art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstawq, wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podj^iem nast^puj^ce srpdki naprawcze:

2) Oswiadczam, iz spelniam warunek udziaiu w post^powaniu okre£ony przez Zamawiaj^cego w pkt V

pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotyczq,cy posiadania uprawnien do prowadzenia dziaialnosci zawodowej
w zakresie obrotu energi^ elektryczn^.
Patrz pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

II. Informacja dotycz^ca podwykonawcy - jezeli dotyczy

Zamawiaj^cy z^da informacji o :podwykonawcach w niniejszym oswiadczeniu (art. 25a ust.l pzp)
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wyklucZenia z udziaiu w post^powaniu, jezeli

podwykonawstwo dotyczy cz^sci zamowienia polegajacego na dostawie energii elektrycznej, a wi^c
wymagajacego posiadania stosownych uprawnien do prowadzenia dzialalnosci zawodowej w zakresie

obrotu energia elektryczna.

Podwykonawca wskazany przez Wykonawc^ w formularzu oferty, tj.

Nazwa /Firma:

Adres:

tu Wjkonawca winien dokonac wska^nia s^odnie stanem pmwnjm i faktycspym dotjcr^i^mpodnykonqw^:

A. nie podlega wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo

zamowien pubUcznych.

B. zachodza w stosunlcu do podwykonawcy podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.

ustawy Prawo zamowien pubUcznych (podac majqcq ^astosqwanie podstawy wyklucs^enia

sposrod wymienionjch w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, w prz)^adku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt

13 i 14 oraz 16-20 pzp, mozna przedstawic. dowody na to, ze podj^te przez podwykonawcy srodki s^

wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic haprawienie szkody wyrz^dzonej-

przestypstwem lub przestyps.twem skarbbwym, zadoscuczynienie pieniyzne za doznan^ krzywdy lub

naprawienie szkbdy, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolpracy z organami scigania

oiraz podjycie konkretnych srpdkqw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla

zapobregania dalszym pfzestypstwom lub przestypstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postypowaniu



I  -

Nr zamowienia: 22/pn/2018 wzor oswiadczenia, o-ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si^, jezeli wobec podwykonawcy, b?dq.cego
podtniotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

zamowienia.oraz nie upiyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywa,tiia tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp,'jednoczesnie. oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podwykonawca podj^l nast?puj^ce srodki iiaprawcze:

Oswiadczam, iz wskazany powyzej podwykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia dzialalnosci
zawodowej w zakresie obrotu energi^ elektryczn^.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis



Nr zamowienia: 22/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNpSGI ALBO BRAKU PRZYNALEMDSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

zamieszczenia na stronie intemetpwej (www.nfz-katowice.pD informacji, o ktprej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] gmpy kapitaiowej. z innyih

Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktprzy ziozyk oferty w nitiiejszym post^powaniu.

.Przez grup^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02,2007 r. o pchronie konkurencji

i konsunientdw (t.j. Dz.U, z 2018 r. pbz.798) - nalezy rozumiec wszystkich pfzedsi^biorcow, ktorzy

kontrolowani w sposob bezppsredni lub posredni przez jednego przedsi^biprcg, w tym rbwniez tego

przedsi?biorc§.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego- na stronie internetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty w post^powaniu na dpstaw^ (zakup) -enetgii

elektrycznej do pbiektpw ̂ I^skiegp QW NFZ

I. oswiadczam, iz nie naldz^ do tej samej grupy : kapitaiowej, o ktprej mowa

• - w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

ri.; oswiadczam, iz nalezy do tej samej gtppy kapitaiowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamdwien pubHcznych. *

♦nalezy wskazac jedn%z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II(Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedsta\wcdowody,
ze- powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadzq, do zaklocenia konlmrencji w postepowaniu'
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwiskp upelnomocnipnegp przedstawdciela Wykonawcy:

Data

ppdpis

mgr Te resa Uzc


