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Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewodzki: Dostawa energii elektrycznej do obicktow I^I^skiego OW NFZ

OGLOSZENIE O ZAMOwIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^owe

Ogloszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego

Zamdwienie dotyczy projektu lub programu wspdlfinansowanego ze irodkdw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamdwienie mogq ubiegad si? wyiqcznle zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktdrych dzialalnosd, lub dzialalno^d ich wyodr?bnionych

organizacyjnie jednostek, ktdrc b?di| realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczmi i zawodow!) integracj? osdb b?diicych czlonkami grup

spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podac minimalny procentowy wskaznik zatrudriienia osdb nalezqcych do jednej lub wi?cej kategorii, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy ni;j 30%, osdb zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Post?powanie przeprowadza ceiitralny zamawiaj^cy

Nie

Post?powanic przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajqcy powierzyFpowierzyli przeprowadzenie post?powania

Nie

Informaeje na temat podmiotu ktdremu zamawiajqcy powierzyFpowierzyli prowadzenie post?powania:

Post?powanie jest przeprowadzane wspdinie przez zamawiaj^cych

Nie

Jezeli tak, naleZy wymienic zamawiaj^cych, ktdrzy wspdinie przeprowadzaj^ post?powanie oraz podad adresy ich siedzib, krajowe nUmery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw wraz z danymi do kontaktdw:

Post?powanie jest przeprowadzane wspdinie z zamawiajqeymi z innych panstw czlonkowskich Unii Enropejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post?powania wspdinie z zamawiajqcymi z innych panstw czlonkowskich Unii Enropejskiej - majqce

zastosowanie krajowe prawo zamdwien pnblicznych;

Informaeje dodatkowe:

1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki, krajowy nufner identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha

13 , 40844 Katowice, woj. sl^skie, panstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestyeje@nfe-katowice.pl, faks 327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktdiym mozna uzyskac dost?p do narz?dzi i uizqdzen lub formatdw plikdw, ktdre nie s^ ogdlnie dost?pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

1.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (jezeU dotyczy):

Podzial obowigzkdw mi?dzy zamawiajgeymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania post?powania, w tyrti w przypadku wspdlnego

przeprowadzania post?powania z zamawiaj^eymi z innyeh panstw ezlonkowskieh Unii Europejskiej (ktdiy z zamawiajgeyeh jest ddpowiedzialny za

przeprowadzenie post?powania, Czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadajg pozostali zamawiaj^cy, czy zamdwienie

b?dzie udzielane przez kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaiych

zamawiajgeyeh):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pclny i bezpo^redni dost?p do dokumentdw z post?powania mozna uzyskad pod adresem (URL)
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Nie

http://www.nfe-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona"bv'dzre specyfikacja istdtnych warurikSw zamdwienia

Nie

http://www.nfe-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dost^p do dokumentdw z post^powania jest ograniczony - wi?cej informacji mozna uzyskac pod adrescm

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu nalezy przesylac:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczonc jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu w inuy sposdb:

Nie

Itmy sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskdw o dopuszczeuie do udzialu tv postfpowaniu w inny sposdb:

Nie

Irmy sposdb:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzfdzi i urz^dzen lub formatdw plikdw, ktdre nie sq ogdinie dost^pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpo^redni i bezplatny dost^p do tych narz?dzi raoaia uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajqcego: Dostawa energii elektrycznej do ohiektdw Slqskiego OWNFZ

Numer referencyjny: 22/pn/2017

Przed wszczfciem postfpowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzOno dialog tecbniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamdwienia: Dostawy

11.3) Informacja o mozliwoki skladania ofert cz^kiowych

Zamdwienie podzielone jest na ez?ki:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu mozna skladad w odniesieniu do:

Zamawiajqey zastrzega sobie prawo do udzielenia Iqcznie nast^pujqcych czqki lub grup czqki:

Maksymalna liezba czfki zamdwienia, na ktdre moze zostad udzielone zamdwienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot budowlanych lub okreslenie zapoirzebowania i
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wymagdn) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usiugf lub roboty budbwiane:

Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz energii elektiycznej do obiektbw Slqskiego OW NFZ. Planowana ilosb zamawianej energii elektrycznej w

rozbiciu na poszczegolne punkty poboru w roku.2018. Energia elektiyczna b^dzie rozliczana calodobowo, pomimo, iz Zamawiajgcy posiada grupy

taryfowe B 23, C 22a, C 12a.

n.5) GIbwny kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita wartoSi zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje infoiinacje o wartosci zamowienia)'.

Wartoid bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow rdmowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita maksymalna wartosc w cafym okresie obowiqzywania

vmowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

n.7) Czy przewiduje si? udzieienie zambwien, o ktbrych mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkofci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone zamowienia, o ktoiych mowa w aft. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w ktorym realizowane b?dzie zambwienie lub okres, na ktbry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktbry zostal

ustanowiony dynamiczny system zakupbw:

miesiqcach: lub dniach:

lub

data rozpoez?cia: 2018-01-01 lub zakonczenia: 2018-12-31

Okres w miesiqcach Okres w dniach Data rozpocz?ciaData zakonczenia

2018-01-01 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkbwe: Zamawiajqcy zastrzega, iz rozpocz?cie dostaw moze nastqpic w terminie pbzniejszym w sytuacji, gdyby umowa nie

zostala zawarta przed dniem 1 stycznia 2018 r., albo w sytuacji, gdy przedlu^ si? procedura zwiqzana ze zmianq sprzedawcy. W takiej sytuacji

Zamawiajqcy poinformuje Wykonawc? na pi^mie o terminie rozpocz?cia realizacji umowy. Sytuacj? t? szczegolowo reguluje wzbr umowy.

SEKCJA in: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnbsci zawodowej, o lie wynika to z odrqbnych przepisbw

Okreslenie warunkbw: Warunek dotyczqcy uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci zawodowej. Wykonawca winien zlozyc oswiadczenia

0 spetnianiu warunkbw Udzialu w post?powaniu, - OSwiadczenie Wykonawca sklada wraz z ofertq w formic pisemnej. Informacje zawarte w

oSwiadczeniu stanowiq wst?pne potwierdzenie, ze wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu (art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp). - Dokumenty:

Wykonawca winien wykazac posiadanie koneesji lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrbw

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

zamieszkania, potwierdzajqce wykonywanie dziaialnosci gospodarczej w zakresie obrotu energiq elektrycznq. Oprbcz oswiadczenia o spelnianiu

warunku udzialu w postqpowaniu, na potwierdzenie warunku z art. 22 ust. lb pkt 1 pzp Wykonawca przedlozy dokument, o ktorym mowa w pkt VI

pkt 1 SIWZ. Dokument ten Wykonawca sklada na wezwanie Zamawiajqcego.

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finausowa lub ekouomiczna

OkreSlenie warunkbw:

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnosc techuiczna lub zawodowa

OkreSlenie warunkbw:

Zamawiajqcy wymaga od wykonawcbw wskazania w ofetcie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu imion i nazwisk osbb

https:/^zp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=0bf30bca-0dfD-4c6d-914d-31c6fcfbacaa 04.10.2017
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■wykonuj!}cych czynnofci przy realizacji zamowienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b:
Informacje dodatkowe:

ra.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust 5 ustawy Pzp Nie Zaniawiajijcy przewiduje nast?puji}ce
fakultatywne podstawy wykluczenia:

m.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKGNAWCl? W CELU WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NllE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKIUDZIAEU W POSTj^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczcnie o uiepodlcganiu wykluczeuiu oraz speluianiu warunkow udzialu w post^powaniu
Tak

Oswiadczenie o spelniauiu kryteriow selckcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POSTl?POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO^CI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1PKT 3 USTAWY PZP;
111.5) WYKAZ OSWIADCZEl^ LUB D0KUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCJ^ W POSTj^POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O Kt6rYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNUNIA WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU:

Koncesja lub inny dokument potwierdzaj^cy, ze wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
pahstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqcy wykonywanie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie obrotu energi^ elektrycznq.

ni.5.2) W ZAKRESIE KRYTERl6w SELEKCJI:

111.6) WYKAZ OSWIADCZEI<( LUB D0KUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC15 W POST^POWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

HI.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IH.3) - HI.6)

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzieleuia zamdwieuia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy zqda wniesieiiia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaiiczek ua poezet wykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si? zlozeuia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczeuia do ofert katalogdw elektroniczuych:
Nie

Dopuszcza si? zloienie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert katalogow elektronicznych:
Nie

'^?//bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=0bf30bca-0df0-4c6d-914d-31c6fcfbacaa 04.10.2017
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wyraaga si? ziozenia oferfy wariantowej:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

rV.1.6) Przewidywana Ilezba wykonawcdw, ktorzy zostanq zaproszeni do udzialu w post?powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcbw

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw:

Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktdrej b?d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu Zakupow dopuszcza si? zIoZenie ofert w forinie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zloZonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenic aukcji elektronicznej (przetarg nieogrdniczoriy, przetarg ograiiiczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, ktorycb wartoici b?dq przedmiotcm aukcji elektronicznej:

Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionycb wartosci, wynikaj!(ce z opisu przcdmiofn zamdwienia:

NaleZy podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:

Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d4 warunki, na jakich wykonawcy b?d^ mogli licytowac (minimalne

wysokosci post^pien):

Informacje dotycz^ce wykorzystywanegb sprz?tu elektronicznego, rozwiqzan i specyfikacji technicznych w zakresie pol^czen:

A \ Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liezbie etapbw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=0bf30bca-0df0-4c6d-914d-3 lc6fcfbacaa 04.10.2017
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego etapu:

Warunki zamkni^cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktdrcj mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore fnusz^ speiniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogn konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrdd dla wykotiawcow, ktdrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi^ania stanowi^ce podstaw? do

skladania ofert, jezeli zamawiajqcy przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zah:

Nalezy podad informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaeyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym musz^ odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteridw oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytaeja elektroniezna

Adres strony intemetowej, na ktorej b^dzie prowadzona licytaeja elektroniezna:

https:/^zp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=0bf3 0bca-0dfD-4c6d-914d-31 c6fcfbacaa 04.10.2017
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Adres strony intemetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreilenie minimalnych wysoko&i postqpien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorziy nie ztozyli nowych post^pien, zostati^ zakwalifikowani do nast?pnego etapu:

Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do treici zawieranej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, albo ogolne warunki

umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si? istotne zmiany postanowien zawaftej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy;

Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz wamnki wprowadzenia zmian:

W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy

ziozonej w zamowieniu nr 22/pn/2017. Zmiana b^dz rezygnacja winna nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany

b^dz rezygnacji, oraz w ptzypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy, Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powoiywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych, w celu

wykazania spetniania warunku udziaiu w post?powaniu (warunku dot. zdolnp&i zawodowej — posiadanie wymaganego doswiadczenia b^dz warunku

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

spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powoiywal si? w trakcie post?powania o udzielenie

zamowienia (zamowienie nr 22/pn/2017). —^ Zmiana cen jednostkowych energii elektrycznej (odpowiednio brutto lub netto) moze nastppid

tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, co zostanie przez Strony potvyierdzone stosownym aneksem do

umowy wskazuj^cym na dat? wejscia w zycie zmiany. Ewentualna zmiana stawek nie wplynie na zmian? wysokosci wynagrodzenia umownego brutto,

0 ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafii. Suma faktur VAT wystawionych w dkresie obowi^wania niniejszej umowy nie moze przekroczyd

wynagrodzenia umownego brutto, aczkolwiek moze bye od niego rii&za. W przypadku, gdy suma faktur VAT osi^gnie wysokosd kwoty

wynagrodzenia umownego brutto przed upiywem okresu obowiqzywania umowy, umowa ulega rozwi^zaniu w dniu osi4gni?cia tej kwoty. Wykonawcy

przysluguje prawo zpdania zaplaty naleznosci za faktyczny okres sprzeda^ energii elektrycznej Zamawiajpcemu. Zamawiaj^cy zobowipzany jest do

biezqcego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w par 4 ust. 10. 4) Strony dopuszczaj% aby w

drodze aneksu nastqpila zmiana umowy w zakresie zwi?kszenia wartosci wynagrodzenia umownego, jezeli b?dzie to konieczne dla uregulowania

wszystkich naleznosci za faktycznie zuzytq energi?, od dnia wyslania (przekazania) informacji o ktorej mowa w par 4 do dnia rozwi^zania umowy. —-

Na podstawie pisemnego wniosku Zamawiajpcego, z waZnych przyczyn (takich jak likwidacja lub zmiana miejsc do ktorych dostarczany jest

pr^d), nastqpi zaprzestanie sprzeda^ energii elektrycznej dla poszczegolnych punktow poboru, uj?tych w zalpczniku nr 1, co nie stanowi rozwiqzania

umowy, chyba, ze przedmiotem wniosku s^ wszystkie punkty odbioru. Rozwiqzanie umowy nast^pi w takim wypadku co do calosci lub cz?sei na

skutek pisemnego oswiadczeniaZamawiaj^cego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposdb udost?pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

l^rodki sluzqce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu:
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Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na pilnq potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ bye sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu

> polski

IV.6.3) Termin ztviqzania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostateczhego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Pfzewiduje si^ finiewaznienie postfpowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania ̂ rodkdw pochodzqcych z budzetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), ktdre mialy bye przeznaczone na sfinansowanle caloki lub cz^sei zamdwienia: Nie

IV.d.S) Przewiduje si; uniewaznienie post^powania o udzielenie zamdwienia, jezeli srodki sluzqce sfiuausowauiu zamdwien na badauia

naukowe lub prace rozwojowe, ktdre zamawiaj^cy zamierzal przezuaczyc na sfiuansowauie caloki lub cz^ici zamdwienia, nie zostaly mu

przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEl^CIOWYCH

Ewa

DS. ekqnomiczi^

Publikacja | | Korekta | [Przerwaniesesji Drukuj

oputoiicocDPAjo kr

o W{u 05. 10. 2017
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3rm.« PartvteriUSZ rut ^

. ,40. Narodowego t-uj

Tomasz ̂Iqczkowski
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