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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki: Dostawa (zakup.) energii elektrycznej
do obiektow Sl^skiego OW NFZ

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publieznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkpw Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamowienie mog% ubiegac si^? ̂ I^cznie zaklady praey chronionej praz wykonawey,
ktorycb dzialalnoic, lub dziatalnpsc ieh wyodrfbnionyeh organizacyjnie jednostek, ktore
bigd^ realizowaly zamowienie, obejmuje spoleeznq i zawodow% integracj^ dsob b(fd^cych
czlonkami gmp spolecznie marginalizpwanych
Nie"

Nale:^ podae minimalny procentowy wskamik zatrudnienia osob nalez^cyeh do jednej lub wi^eej
kategorii, o ktoryeh mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionyeh
przez zakiady praey chronionej lub \vykonawc6w albo ieh jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

PostfpoWanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
.  Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post^powania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy ppwier^l/powierzyli prowadzenie
post^powania:
Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cyeb

Nie

Jezeli tak, nale:^ wymienic zarnawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ postppowanie
oraz podae adresy ieh siedzib, krajowp nUmery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz
z danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajqcymi ̂  innych panstw
czlpnkowskicb Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post^ppwania yrspdlnie z zamawiaj^cymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastospwanie krajowe prawo
zamowien publicznyeh:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA I ADRES; Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ki Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha 13 ,40-844 Katowice, woj. sl^skie,
pahstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks
327 351 636.

Adres strony internetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod ktdrym mozna uzyskac dostpp do narz^dzi j urzadzen lub
formatow plikpw, ktore nie s^ ogolnie dostppne
I. 2) RODZAJ ZAMAWlAJ^CEGO: Podmiot prawa publieznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA Qezeli dotyczy):
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Podziat obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiaj^cymi z irinych panstw czlonkowskich Unii Europe] skiej (ktory z zamawiaj^cych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie
b^dzie udzielane przez kazdego t zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiajq-cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposrednl dost^p do dokumentow z post^powania mozna
uzyskac pod adresem (URL)

Tak

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

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia

Tak

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

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna
uzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
post^powaniu w inny sposob:
Nie

limy sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
post^poWaniu w inny sposob:
Tak

Inny sposob:
w formic pisemnej
Adres:

Sl^ski OWNFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6|nr 208A (II pi^tro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzeh lub formatow
plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposrednl i bezplatny dost^p do tych.narz^dzi moma uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Dostawa (zakup) energii
elektrycznej do obiektow Sl^skiego OWNFZ
Numer referencyjny: 22/pn/2019
Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie
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11.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^sciowych
Zamowienie podzielone jest na ez^sci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna skladac w
odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia iqcznie nasti^puj^cych cz^sci lub grup
cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie
jednemu wykonawcy:

11.4) Krdtki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ushig^ lub rbboty
budowlane: —Przedmiotem zamowienia jest dostawa (zakupj energii elektrycznej do .
obiektow Sl^skiego OW NFZ, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu
zamowienia oraz wzorem umowy. Realizacja zamowienia b?dzie przebiegaia na warunkach
okreslonych we wzorze umowy stanowiq-cym zai^cznik do SIWZ. Wzor umowy przewiduje i
okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.Opis przedmiotu zamowienia okresla
standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.» Planowan^ ilosc zamawianej
energii elektrycznej w rozbiciu na poszczegolne punkty poboru w roku 2020 oraz opis
techniczny poszczegolnych punktow poboru okreslono w formularzu opis przedmiotu
zamowienia. Planowana ilosc zamawianej energii elektrycznej:1 400 300 kWh. Uwaga!
Zamawiaj^cy zastrzega, iz w trakcie realizacji zamowienia (umowy) w ramach poszczegolnych
punktow poboru dopuszcza si^ mozliwosc zwi^kszenia lub niewykorzystania planowanej ilosci
zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu w trakcie
obowi^zywania umowy wysokosci wynagrodzenia umownego brutto. » Wykonawca winien
zapewnic standardy jakosciowe obslugi odbiorcow zgodne z zapisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyezne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.755) oraz aktami wykonawczymi
do tej ustawy, a takze Polskimi Normami, z zastrzezeniem postanowieh wzoru umowy. —
Miejsce wykonania zamowienia: lokalizacje Sl^skiego OWNFZ (Katowice, Rybnik,
Cz^stochowa, Piekary Sl^skie, Chorzow, Zabrze).

11.5) Glowny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informqcje o wartosci
zamowienia)'.
Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa
calkowita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w artH34:ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupdw:
miesi^cach: 12 lub dniach:
lub

data rozp.oczfcia: lub zakonczenia;

11.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia (dotyczy wszystkich punktow
poboru): od dnia 01.01'.2G20 r. do dnia 31.12.2020 r. /termin zakladany przez Zamawiaj^cego/,
z zastrzezeniem zdania ponizszego. Zamawiaj^cy zastrzega, iz w sytuacji, gdyby umowa nie
zostala zawarta przed dniem 01.01.2020 r. b^dz w sytuacji, gdy przediuzy si? procedura
zwi^zana ze zmian^ sprzedawcy, rozpocz^cie dostaw energii elektrycznej moze nast^pic w
terminie pozniejszym niz 01.01.2020 r. W takiej sytuacji Zamawiaj^cy poinformuje
Wykonawco na pisniie wskazuj^c termin rozpoczfcia realizacji umowy (termin rozpocz^cia
dostaw). W takim przypadku umowa b^dzie obowi^zywae w okresie 12 miesiocy licz^c od
wskazanego dnia rozpocz^cia dostaw. Termin obowi^zywania umowy konczy si? wowczas z
upiywem dnia, ktory nazwq. lub dat^ odpowiada poczq.tkowemu dniowi terminu, a gdyby
takiego dnia w ostatrdm miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYMI TECHNICZNYM

111.1) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslpnej dzialalnosei
zawodowej, o lie wynika to z odrfbnyeh przepisdw
Okreslenie warunkow: Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - warunek udzialu w postopowaniu
dotycz^cy kompetencji lub uprawnien do prowadzenia dzialalnosei zawodowej. —
Wykonawca winien wykazac posiadanie uprawnien do prowadzenia dzialalnosei
zawodowej w zakresie obrotu energi^ elektryczn^. Wykonawca winien wykazac posiadanie
koncesji lub innego dokumentu potwierdzaj^cego, ze Wykonawca jest wpisany do jednego
z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w panstwie czlonkowskim Unii
Europejskiej, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj^cego wykonywanie dzialalnosei 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).Skorzystanie z zasobow innego podmiotu w zakresie koncesji nie jest
mozliwe.—W celu wykazania spelnienia ww. warunku udzialu w post?powaniu,
Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu 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 oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca
spelnia warunek udzialu w post^powaniu (art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp).
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie wafunkbw:

Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow:

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udzialu w pOst^powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci
przy realizacji zamowienia wraz z informacje o kwalifikacjach zawodowych lub
doswiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUeZENIA

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
IIL2.2) ZamawiaJecy przewiduje wykluczenie wykonawcy ha ppdstawie art. 24 ust. 5
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ustawy Pzp Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast^puj^ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
post^powaniu
Tak

Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

HI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTl^POWANIU:
Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie
aktualnego na dzien ziozenia nast^puj^eego dokumentu: koneesja lub inny dokiunent
potwierdzaj^ey, ze Wykonawea jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowyeh lub
handlowych, prowadzonyeh w panstwie ezlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym
Wykonawea ma siedzib? lub miejsee zamieszkania, tj. potwierdzaj^ey uprawnienie do
prowadzenia dzialalnosei zawodowej w zakresie obrotu energi^ elektryezn^.
HI.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

HI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWC^ W POSTl^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 HI.3) - HI.6)
—W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj^eego
(www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawea przekaze
Zamawiaj^eemu oswiadczenie Wykonawcy o przynalemosci albo braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
przynalemosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawea moze zlo^c wraz z
oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym
Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamowienia. Por. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentow (...). Wzor oswiadezenia - grupa
kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.—Kwestie zwi^zane mi^dzy innymi z form^
oswiadczen i dokurnentow reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentow (...).—Kwestie dotycz^ce wykonawcow wspolnie
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ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienie reguluje SIWZ. W przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania
wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z
Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia; b) warunek udzialu w
post?powaniu, o ktorym'mowa w pkt V pkt ,1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnic kazdy z
Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia. W przypadku wspolnego
ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow: 1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt
VI pkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunku udzialu w
post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 2)
oswiadczenie, o ktoiym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia; 3) dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3
SIWZ winien potwierdzic spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ przez
kazdego Wykonawc? wspolnie ubiegaj^cego si? o udzielenie zamowienia.

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.l) OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajqcy z^da wniesienia wadium:

Tak

Informacj a na temat wadium
1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da.od Wykonawcy wniesienia
wadium w wysokosci: 5.000,00 zlotych (slownie: pi?c tysi?cy 00/100 zlotych). 2.
Wykonawca moze wniesc wadium wjednej lub kilku nast?puj4cych formach: 1) pieni^dzu,
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-
kredytowej, z tym, ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?mym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez
podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^
wplacic przelewem na rachunek bMcowy wskazany ponizej: BGK o/Katowice Nr 97
11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?:
SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w
Katowicach, ul. Podchorqzych 1, 40-043 Katowice. W przypadku wnoszenia wadium w
formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument - wadium w
kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc
takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od
badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci
winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^
wamosci^ musi obejmowac okres odpowiadajqcy terminowi zwi^zania 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 dzieh, w ktorym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi
wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesieriie
wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw srodkow
pieni?znych 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^zany jest odrzucic ofert?, jezeli
wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1
pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
■Nie-
Nalezy podac. informacj e na temat udzielania zaliczek:
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IV.1.4) Wymaga si^ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do
ofert katalogow elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaei katalogow elektronicznych lub dolqczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie ' '
Dopuszcza,si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zloieniem oferty
zasadniczei:

Nie

IV. 1.6) Pfzewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan;^ zaproszeni do udziain w
post^powaniii
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow
Kjyteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat nmowy ramowej lub dynamicznego systemn zakupow:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacj e dodatkowe:

Zamowienie obejinuj? ustanowienie dynamicmego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b^d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert
w formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si^ pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.l.S) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczqny,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)'Hiq
Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b^dzie prowadzona:

r  '
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Nale:^ wskazac elementy, ktorych wartosci przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj^ce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nalezy podae, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trafccie aukcji
elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ieh udost?pnienia:
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sppsob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d^ warunki,
na jakich wykonawcy b?d4 mogli lieytowac (minimalne yysokosei post^pien):
Infomiacje dotycz^ee wykorzystywanego sprzptu elektronieznego, rozwi^zan i speeyfikacji
technicznych w zakresie pol^czen:
Wymagmiia dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlo^li nowych post^pien, zostan^ Zakwalifikowani do
nastcpnego etapu:

Warunki zamknipcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie

Gena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktprej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Ezp (prz;etarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacjez ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo iniiowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
Minimalne wymagania, ktofe musz^ spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaitio-menia na podstawie ofert Wstfpnych.
bezprzeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podae informacje na temat etapow negocjacji (w.tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymag^ zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert, jezeli.zamawiaj^cy
przewiduje nagrody:

Wstppny harmonogram postcpowania:

Ppdzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan:
Nalezy-podac infofrnacje na temat etapow dialogu:

OA https://bzpl.^.kov;pl/PodgladZ:P400.aspx?id=3b482b26-842b-401e-8370-2ba04d041... 27.09.2019
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiptu zamowienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym musz^
odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia:

Informacje dodatkowe;

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na ktorej bpdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dostppny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzen informatycznych:
Sposob postppowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci post^pien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlo^li nowych post^pien, zostan^ zakwalifikow^i do nastppnego
etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknipcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne wamnki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si§ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiaj^cy zastrzega, iz w trakcie realizacji umowy w ramach poszczegolnych punktow
poboru dopuszcza sip mozliwose zwipkszenia lub niewykorzystania.planowanej ilosci
zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu w trakcie
obowi^zywania umowy wysokosci wynagrodzenia iraiownego bmtto, o ktorym mowa w §4
ust.2 umowy. Wykonawca wyraza na niniejsze zgodp. 2) W toku realizacji umowy
Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac z podwykonawcy
wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 22/pn/2019. Zmiana b^dz
rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego arieksu do umowy z podaniem przyczyny
zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy
dla czpsci zamowienia wskazanej w ust.l, przy jednoczesnym zachowaniu wymogow
dotycz^ych podwykonawcy, a wynikaj^cych z warunkow okreslonych w zamowieniu nr
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22/pn/2019 v-jezeli dotyczy. 3) l.Cenajednostkowa wskazana wust.l paragraf 4, wediug
ktorej rozliczana b?dzie sprzedaz energii elektrycznej, pozostanie niezmienna przez caly okres
obowiqzywania umowy. Zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej (odpowiednio brutto
lub netto) 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 stosownym aneksem do umowy wskazuj^cym na dat^ wejscia w ̂cie zmiany.
Ewentualna zmiana stawek nie wplynie na zmian? wysokosci wynagrodzenia calkowitego
umownego, o ktorym mowa w ust.2 paragraf 4 umowy, przy uwzgl^dpieniu postanowien ust.4
paragraf 4 umowy.2. Suma faktur VAT wystawionych w okresie obowi^zywania niniejszej
umowy nie moze przekroczyc kwoty wynagrodzenia calkowitego umownego, o ktorym mowa
w ust.2 paragraf 4 (moze bye natomiast od niego nizsza). W przypadku, gdy suma faktur VAT
osi^gnie lub w sposob uniemozliwiaj^cy peln^ zaplat^ za dany okres rozliczeniowy zbli^ si?
do wysokosc kwoty ww. wynagrodzenia calkowitego umownego przed uplywem okresu
obowi^zywania umowy, umowa ulega rozwi^zaruu w dniu osi^gni?cia b^dz zblizenia si? do tej
kwoty. Zamawiaj^cy poinformuje o niniejszym pisenmie Wykonawc? wskazuj^c konkretn^
dat? rozwi^zania umowy. Wykonawcy w kazdym przypadku przysluguje prawo z^dania
zaplaty naleznosci za faktyczny okres sprzeda^ energii elektrycznej Zamawiaj^cemu. 3.W
przypadku, o ktorym mowa w ust.4 paragraf 4 umowy, 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 paragraf 4, jezeli b?dzie to
konieczne dla uregulowania wszystkich naleznosci za faktycznie 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 paragraf 4. 4) W przypadku likwidacji ktoregokolwiek z
punktow poboru (miejsca dostawy) energii elektrycznej okreslonego w zal^czniku nr 1 do
umowy (np. w sytuacji likwidacji dzialalnosci Zamawiaj^cego w danym miejscu,
zbyCia/przeniesienia wlasnosci danej nieruchomosci), Zamawiaj^cy poinformuje o niniejszym
Wykonawc? na pismie ze wskazaniem konkretnej daty, w ktorej przedmiotowa umowa w
odniesieniu do danego punktu poboru (miejsca dostawy) energii elektrycznej ulegnie
rozwi^zaniu. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed
wskazan^ w informacji dat^ rozwi^zania umowy w odniesieniu do danego punktu poboru
(miejsca dostawy) energii elektrycznej.—We wzorze umowy opisano przypadki, w ktorych
Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z mozliwosci rozwi^zania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Srodki stuz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczeni? do udzialu w post?powaniu:
Data: 2019-10-08, godzina: 13:00,
Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog^ bye sporzq^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu
w post?powaniu
>j?zykpolski
IV.6.3) Termin zwi^zania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

iy.6.4) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, w
rzypadku nieprzyziiania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy
na sfinansowanie cabsci lub cz^sci zampwieriw^^^^^
iy.6.5) Przewiduje sig uniewaznienie po$t|ppwania 0 udzidenie zamqwienia/je^
sluz^ce sfinanspwaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozypjo>Vej ktore
zamawiaj %cy zamierza} przeznapzyc: na sfinanspwanie catosci lub cz^sci zampwieiiia, nie
zostaly: mu przyznane \
iy.6.6) Informacje dpdatkpwe::
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