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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup (dostawa) paliw plynnych przy uzyciu kart paliwowych

zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa
3. wz6f umowy oraz zal^cznik nr 2 do wzoru umowy — klauzula informacyjna (...)
4. wz6r informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
5. wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp

6. wzpr pswiadczenia - grupa kapitalowa

Zatwierdzam

TvTo I 'Naiodo'v^ , w JQjiowicach
.jPCa V5YSPA:T0RA

data i podpis:
Bozena Gil

31. 03. Z020



Nr zamdwienia: 2/pii/2020

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiatacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapublic2ne@hfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nf7-kat0wice.pl.

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^ppwanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trjbie przet^gu nieograniczonego
na podstawie tistawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (j.t. :3z.U.2019.1843 ze zm.).
Rodzaj zanidwienia: dpstawa.

Wartd^c zamdwienia jest mniejsza nif 139.000 euro.

Nuiher post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument gznaczone jest nunierem 2/pn/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni sa 0 powolywanie sig na ww. numer.

Terminplogia

Ilekrod 'W niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej

0 "pzp", lub „ustawie", naleiy przez to rozumied ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004

Ilekroc w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajacym", nale^ przez to rozumied Slaski Oddziat Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Slqski OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest 0 „dniach"

riale^y przez to rozumied dni kalendarzowe zgodme z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest

o „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleiy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra

Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich md±e ̂ iad zamawiaj^cy od wykonawcy

w postgpowaniu 0 udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

in. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przetoiotem zamdwienia jest zakup (dostawa) paliw plynnych do ̂ rodkdw transportu oraz urzadzen gospodarczych

dalej tdktQ „SIWZ" mowa jest

r. Prawo zamdwien publicznych.

Sl^skiego OW NFZ na lasadach umo^liwiajacych bezgotdwkowe zakupy

paliwowych, zgodnie z zasadami okre^lonymi w niniejszej SIWZ, w tym

zamdwienia i kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy.

jednostkowe przy uzyciu kart

w formularzu opis przedmiotu

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV):

09.13.20.00-3 Benzyna, 09.13.21.00^4 Ben^mabezolowiowa, 09.13:41.00-8 Olej napgdowy.

Zamawiajqcy zamierza (deklaruje) zakupid w ramach niniejszego zamdwienia w sumie 30.000 litrdw paliwa

nastgpuj^cego rodzaju:

1) Benzyna bezolowiowa Pb 95 (ilosd deklarowana 22.000 litrdw)

2) Olej napgdowy ON (iloSd deklarowana 8.000 litrdw).

W'zaleziio^ci od rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego, w toku realizacji umowy Zamawiaj^cemu bgdzie

przyshigiwalo prawo zakupu wigkszej lub mniejszej ilo^ci litrdw paliwa w sto.sunku do deklarowanych ilo^ci,'

z zastrzezeniem, iQ suma faktur wystawionych z tytuhi realizacji umowy w okresie jej obdwiazywania nie moze

przekroczyd wysoko^ci wynagrodzenia catkowitego brutto umowy (ceny oferty), a calkowita ilo^d zakupionego

paliwa nie moZe przekroczyd 30.000 litrdw.

Zamawiajacy musi mied moZliwoSd realizowania zamdwienia na terenie calego kraju (Polski) przy jednoczesnym

■ posiadaniu dostgpu:

- do CO najmniej 2 stacji benzynowych na terenie Warszawy oraz

- do CO najmniej 5 stacji benzynowych na terenie wojewddztwa ^laskiego, w tym do co najmniej 2 stacji

benzynowych na terenie Katowic.

Zakupy paliwa bgda dokonywane przy u^ciu kart paliwowych. Karty paliwowe, 0 ktdiych mowa w SIWZ, maja-

shityd do dokonywania transakcji bezgotdwkowych zakupu paliwa.

1  ' ■ ■
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W terminie do 10 dni roboczych liczqc od dnia zio^enia zamdwienia na karty przez Zamawiaj^cego
za po^rednictwem:

1) dedykbwanego portalu, do ktdrego dpst^p Zamawiaj^cy otrzyma w dniu zawarcia umowy lub
2) za pomocq poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawc? w umowie,

Wykonawca b^dzie obowiqzany wydad Zamawiajqcemu nieodplatnie 13 kart, w tym:
a) 11 kart - kazda przypisana do konkretnego samochodu Zamawiaj^cego wskazanego w §1 w ust.l wzoru umowy

(identyfikowana z danym samochodem) oraz

b) 2 karty dodatkowe - na okaziciela.

UWAGA!

Wykonawca winien zalaczvd do ofertv zaparafowane przez siebie ogdlne warunki u^vwania kart paliwowvch

w przvpadku. gdv takowe obowiazuia u Wvkonawcv.

Postanowienia ogdlnych warunkdw uiywania kart paliwowych sprzeczne z postanowieniami umowy (wzoru

umowy) nie bfd^ wi^zaly Stron. W przypadku sprzeczno^ci pomi^dzy postanowieniami ogolnych warunkdw

u^ywania kart paliwowych a postanowieniami umowy, rozstrzygad bfdzie tre^d umowy (wzoru umowy).

Painpkt Illformularza opisprzedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa,

la. Rozwi^zania rdwnowa^e.

Zgodnie z ̂ .30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostaj^

rozwi^zania rdwnowa^e opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowa^e".

W przypadku przedmiotowego zamdwienia Zamawiaj^cy dopuszcza w zakresie wskazanych w SIWZ norm paliwa

rozwi^ania rdwnowazne (patrzformularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa).

Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwiqzania rdwnowazne, winien zalaczvd do ofertv sporz^dzony przez siebie

oraz podpisany opis norm rdwnowaZnvch wykazujqcy, Ze oferowane przez niego dostawy spebiiaj^ wymagania

okre^lone w SIWZ. Opis oferowanego rozwi^zania rdwnowaZnego winien wykazad (udowodnid) rdwnowaZno^d

rozwi^ania, ktdre winno byd na poziomie nie gorszym niZ normy wskazane w SIWZ.

Patrz pkt II formularza opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa.

» Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreSlonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia
i kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy, ktdre stanowi^ integraln^ cz?^d niniejszej SIWZ.

» SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa, okre^la standardy jako^ciowe,

0 ktdrych mowa w art. 91 ust.2a pzp.

2. Warunki platnosci.

Warunki platnosci zostaly okre^lone we wzorze umowy.

3. Inne informacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza moZliwo^ci skladania ofert cz?^ciowych.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza moZliwo^ci skladania ofert wariantowych.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje moZliwo^ci udzielenia zamdwieh, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.

• J?zyk post?powania.

Wyjasnia si?, iZ zgodnie z zasadq wyraZon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

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

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t Dz.U.2019.1480), ktdra formuhije zasad? uZywania j?zyka

polskiego przez podmioty wykonujqce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku

polskim w art. 11 stanowi, iZ art. 5-10 tejZe ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
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stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znak6w towarowycH, nazw handlowych oraz oznaczeA
pochodzenia towardw i ushjg, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

4. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzyd wykonanie cz^^ci zamdwienia podwykonawcy.
• Zamawiajqcy na podstawie art. 36b ust.l pzp z^da wskazania przez Wvkonawc^ cz^sci zamdwienia ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce finn podwvkbnawcdw
(patrz pkt 8 formularza oferty).

• Zamawiajqcy nie i^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 udziahi w post^powaniu.

/

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo naleiy rozumied umowp w formie

pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce
czp^c zamdwienia publicznego, zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym

podmiotem (podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy

podwykonawcy'a dalszyin podwykonawcy lub nii?dzy dalszymi podwykonawcami;
» W zwiqzku z powyZszym, podwykonawcy w niniejszym zamdwieniu nie b^dzie podmiot, od ktdrego wykonawca

zakupil paliwo w celu dalszej odsprzedaZy, o ile zakup nie zostal dokonany wvlycznie w celu wykonania

niniejszego zamdwienia.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w okresie od dnia 21.05.2020 r. do dnia 21.05.2021 r., z zastrzezeniem,

li w przypadku, gdy umowa zostanie zawaita po dniu 21.05.2020 r., b?dzie ona realizowana w okresie 12 miesi^cy

liczyc od dnia jej zawarcia.

»W terminie do 10 dni roboczych liczyc od dnia zloienia zamdwienia na karty przez Zamawiajycego, Wykonawca

winien wydad Zamawiajycemu nieodplatnie karty paliwowe w liczbie okreSlonej w SIWZ.

-»Duplikat karty zagubionej, skradzipnej, zniszczonej, ivymagaj^cej zmiany danych etc. Wykonawca winien wydad

-Zamawiajycemu w ciygu i5 dni lic^c od dnia zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajycego.
2. Miejsce realizacji zamdwienia: na terenie Polski.

V. Warunki udziaiu w postepowaniu

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

1) niepodlegajy wykluczeniu;

2) spebiiajy warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiajycego w ogloszeniu

o zamdwieniu.

W niniejszym post?ppwaniu stawia si? warunek udziahi w post?powaniu dotyczycy uprawnien do prowadzenia

okre^lonej dzialalno^ci zawodowej.

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

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

23 p^.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z oferty o^wiadczenie o niepodleganiu

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

internetowej informacji, o ktdrej mowa w art, 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei o^wiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moz:e przedstawid

,  dowddy na to, tQ podj?te przez niego ^rodki sy wystarczajyce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
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udowodnid naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni^zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
wspdiprac? z organami ̂ clgania oraz podj^cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub
nieprawidiowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je2eli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzieienie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okreSlony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

» Zamawiajqcy nio2e wykluczyd Wykonawc? na ka^dym etapie post?pow^ia o udzieienie zamdwienia.

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

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

Art. 22 ustlb pkt 1 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv uprawnien do prowadzenia okre^Ionei

dzialalno^ci zawodowei.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego uprawnien do prowadzenia dzialabo^ci
zawodowej, a opisanego ponbej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1
SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy posiadania uprawnien do wykonywania dzialalno^ci polegaj^cej
na obrocie paliwami cieklymi.

Wykonawca winien posiadad koncesj? na prowadzenie dzialalno^ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

. cieklymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2019, poz.755).

UWAGA! W celu spelnienia tego warunku nie jest mo:tliwe skorzystanie z zasobdw innego podmiotu.

Skorzvstanie z zasobdw innego podmiotu nie lest moiliwe w zakresie wvmagaiacvm koncesii.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzieienie zamdwienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spebid ka2dy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzieienie zamdwienia;

b) warunek udziab w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spebid ka±dy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzieienie zanidwienia.

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, Wykonawca nie moze w celu potwierdzenia spebiania warunku udziab

w post?powaniu polegad na posiadaniu uprawnien do prowadzenia dzialaboSci zawodowej, koncesji

na prowadzenie dzialabo^ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami cieklymi, przez inne podmioty.

VA. Podstawv wvkluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 dzd

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wvkaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaTacvch spelnianie warunkdw udzialu w DosteDOwaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1, Do ofertv Wykonawca dolacza:

aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.I pkt 1 pzp,

tj. 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spebia warunek udziab w post?powaniu w zakresie uprawnien do

prowadzenia okre^lonej dzialabo^ci zawodowej.



Nr zamowienia: 2/pn/2020

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowiq wst^pne potwierdzenie, Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spebiia warunek udziahi w post^powaniu.
IVzdr o^iadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp, zai^czono do SIWZ,

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfe-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka2e Zamawiajqcemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynale^no^ci albo
braku przynalezno^ci do tej sariiej grupy kapitaJowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.
W przypadku przynaleino^ci do tej samej grupy kapitatowej, Wykonawca mo2e zio2yC wraz z o5wiadczeniem
dokumenty bqdz informacje potwierdzaj^ce, 2e powiqzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zam6wienia.

Por. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w
dokumentdw (...). Wzor oswiadczenia -grupa kapitahwa stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona,
do zlo^enia w wvznaczonvm, nie kr6tszvm nij; 5 dni, terminie aktualnego na dzien ztozenia nastepuiacego

dokumentu;

- Koncesja na prowadzenie dzialalno^ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami cieklymi, zgodnie

z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

UWAGA! W celu spebiienia tego warunku nie jest mozliwe skorzystanie z zasobdw innego podmiotu.
Skorzvstariie z zasobdw inneso podmiotu nie lest mozliwe w zakresie wvmagaiacvm koncesii.

4. W przypadku wspdlneeo ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada ka2dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. OSwiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunku udziahi
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym ka2dy z Wykonawcdw wykazuje

spelnianie warunku udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ, sklada kai:dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si?

0 udzielenie zamdwienia;

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 SIWZ, na potwierdzenie warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2

SIWZ sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.

5. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mo2liwo^d

skladania dokumentdw lub o^wiadczed, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze i^da.6 zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

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

Zamawiaj^cy nie dopu^cil rdwnie2 mo^liwosci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy U2yciu §rodkdw

komunikacji elektronicznej w sposdb okre^lony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

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

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiajqcego, nie zostala dopuszczona moiliwo^d

skladania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u:^ciu ̂ rodkdw komunikacji

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

Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich(...)/Dz.U.2018,poz. 1993/, ztymze:
1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane

w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem,

iSU Ijw
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2) po^wiadczenie za zgodno^d z oiyginatem nast^puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wtasnor^cznym podpisem.

»Pehiomocnictwa skladane w oryginale lub w formie kopii poswiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si$ o udzielenie zamdwienia muszq zalqczyd do oferty

peinomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pehiomocnika do reprezentowania
ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokumerit pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreslonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

»Po^wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka2:dego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moze i^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw

lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzenlu, wyl^cznie wtedy, gdy zloiona kopia jest nieczytelna lub budzi

w^tpliwoSci CO do jej prawdziwoSci.

»Zgodnie z §16 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

dokumenty sporz^dzone w j^zyku obcym winny byd skladane wraz z thimaczeniem na j(?zyk polskl.

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

Jeteli Wykonawca nie zlo±yl oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okolicznoSci, p ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb^dnych do

przeprowadzenia postppowania, oSwiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierajq bl^dy lub budzq wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlo5:enia, uzupehiiehia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloienia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie
postppowania.

Jezeli Wykonawca nie zio2yi wymaganych pelnomocnictw albo zloSyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zloi:enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlo2enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaiaiienie post^powania.

Zamawiajqcy wzywa tak^e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjaSnieh dotycz^cych oSwiadczen

lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do zlozenia oSwiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeieli Zamawiajgcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczgce

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczegdlnoSci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 oraz z 2019 r. poz. 1446).

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/o^iadczefi wymaganych

w niniejszym postfpowaniu.

I( y lij
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8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejs^m post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona^ oceny ofert, a nast^pnie zbada£, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek
udzialu w post^powaniu.

» Je2:eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiajqcy mo:te
zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zloiyl
ofert? najwy^iej ocenionq spo^rod pozostalych ofert.

Vn, Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oSwiadczeii lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja nii?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiScie, za po^rednictwem poslanca, faksu

lub przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu

ushig drog^ elektronicznq, tj. pocztq elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostad zlo^ona pod

rygorem niewazno^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zlotone z zachowaniem formy okre^lonej

w pkt X lit. B SIWZ (rdwniet w przypadku jego zloi:enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ustSa

pzp), za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^da6 zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zambwienia (rbwnieZ w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktbrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

Przedsi?biorczo5ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajbw

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

Uwzgl?dniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zambwieh publicznych oraz

niektbrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rbwnieS: pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktbrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane

przy uZyciu srodkbw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu using

drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za po^rednictwem poslanca.

3. Je^jeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

po^rednictwem faksu lub przy u^ciu Srodkbw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 ̂wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), katda ze stron na i^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poslugiwab si? numerem sprawy okre^lonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byb

skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^

winny byb kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny by6

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo2e zwrbcib si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre§ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zambwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowiqzany udzielic wyja§nieh

niezwlocznie, jednak nie pbmiej nii na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli warto^b zambwienia

jest mniejsza nii kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

iQ wniosek o wyja^nienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pb^iej mt do kohca dnia, w ktbrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie

bw
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terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nieri, Zamawiajqcy
mo:te udzielid wyja^nien albo pozostawi(3 wniosek bez rozpoznania.

Przedhi^enie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moie przed upiywem terminu skladania ofert zmieni6 treid SIWZ.

9. Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je^eli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzieA ustawowo
wolny od pracy, termin upiywa dnia nast^pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnionq ze strony Zamawiajqcego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest;

Agnieszka Broniewicz - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych,

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

Vin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci: 4 000,00

ztotych (slownie: cztery tysi^ce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca mo2e wnieSd wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,

tQ por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?2nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorcz6^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleZy wplacid przelewem na rachunek bankowy 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 Oddziat w Katowicach, ul. PodchorqZych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni^ pieni?Zna, Wykonawca obowiqzany jest zloty6 dokument

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

Tre^d takiego dokumentu nie moZe warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadno^ci Zqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swojq waZno^ciq musi obejmowad okres odpowiadaj^cy

terminowi zwiqzania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiqzania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym upiywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie si? zloZenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodk6w

pieni?Znych na podany wyZej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastqpi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiajqcy zobowiqzany jest odrzucid ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w spos6b 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 upiywem terminu

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moZe przedhiZyd termin zwiqzania ofertq, z tym

Ze Zamawiajqcy moZe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upiywem terminu zwiqzania ofertq, zwrdcid si? do

Wykonawcdw o wyraZenie zgody na przedhiZenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak niZ 60 dni.
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3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraly wadium.
4. Przedhi2enie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhi2eniem okresu wa2no^ci

wadium albo, je^eli nie jest to moiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhi2ony okres zwiqzania ofertq.
Jezeli przedhi^enie terminu zwiqzania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkor2ystniejszej, obowi^ek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhi^enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostaia wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Qpis SDOsobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypehiid formularze (w tym wzory o^wiadczen) w sposdb trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb^dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz^§6 formularza lub
caiy formularz nie dotyczy Wykonawcy naleiy wpisac "nie dotyczy" i podpisa6. W sytuacji, gdyby miejsce
wyznaczone na wpisanie informacji okazato si? zbyt male, nalezy wykonai kserokopi? danego formularza

w potrzebnej iloSci egzemplarzy oraz wypehiid wg potrzeb i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem

Wykonawcy - informacje nale2y umiesci6 w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?.

Wykonawca winien przygotowa6 i zio2y6 ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw

skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie

dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki

do niniejszej SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej Slqskiego OW NFZ formularze oraz o^wiadczenia

niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Je2eli Wykonawca edytuje formularz

lub o^wiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie por6wna6 jego treSd z oryginalnym zapisem SIWZ w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv. czv tre^c ofertv odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie pdf..

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tre^d kaidego z przedkladanych w ofercie formularzy i o^wiadczen. W przypadku, gdy

tre^d oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie

odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowa^ione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowiqzan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale^ dolqczyd do

oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaaiion^ zostanie uznana za niewa^^.

C. Wszelkie koszty zwi^ane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?pujqcej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 2/pn/2020

DOSTAWA PALIW PLYNNYCH

NIE OTWIERAC PRZED: ■.■■■0.9...PL.20211 godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesytka zawiera ofert? oraz wskazad numer post?powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za nast?pstwa spowodowane brakiem wla^ciwego zabezpieczenia oferty lub bfakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.
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E. Zamawiajqcy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 13 formularza oferty,
z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku oSwiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowiqce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mogq byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL>\CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):

Przez tajemnicf przedsiebiorstwa rozumie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegdlnym

zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem

informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniorry do korzystania z informacji lub

rozporzqdzania nimipodjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci.

Zgodnle z art. 8 ust3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsifbiorstwa

w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie p6iniej niz w terminie

sktadania ofert, zastrzegh ze nie mog^ byd one udostepniane oraz wvkazak \t zastrzezone informacje

stanowi^ tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moZe ziozyd tyiko jednq ofert? na cale zamdwienie. Ofert? sklada si? w formie

pisemnej pod rygorem niewaZno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraZa zgody na zloZenie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSd ztoZonej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

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

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?

0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo

do reprezentowania w post?powaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien

odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypetniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczeh:

1) formularz oferty naleZy wypelnid i podpisad

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia i kalkulacja

cenowa

w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moZe byd uZyta piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CENE
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJE CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa;

naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyd do formularza oferty);
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3) wz6r informacji, o kt6rej - nale^ wypelnii i podpisa6 w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
mowa w art. 91 ust.Sa pzp zat^czy6 do formularza oferty);
oraz podzielona platno^d

4) wz6r o^wiadczenia, o ktdrym - naleiy wypebiii i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1 (o^wiadczenie zalqczyd do formularza oferty);

pzp

5) wzor o^wiadczenia - grupa - nale^ wypehiid 1 podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz ztoiyc

kapitalowa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 p^ - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

Odno^nie ogolnych warunkow nzywania kart paliwowych oraz opisu norm rownowaznych - patrz odpowiednio pkt III

pkt 1 (UWAGA) oraz pkt III pkt la SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? naleiy zloiyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j nr 208A (11 pi?tro),

w terminie do dnia .. 0.9.J4...2D20 . do godziny 11.00.
2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlo2;ona po terminie.

3. Wykonawca moze, przed uplywem termmu do skladmia ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu .'.....7.. o godzinie 11.30 pod adresem wskazanyra w pkt 1,

pokdj nr 217A (11 pi?tro)

4a. W zwiqzku z ogloszonym stanem epidemii w Polsce (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), otwarcie ofert b?dzie
transmitowane za poSrednictwem kanahi youtube. Wykonawcy/dsoby zainteresowane udzialem w otwarciu
ofert, proszone odpowiednio wczedniej zwrdcid si? do Zamawiaj^cego za po^rednictwem poczty
elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pI. z wnioskiem o przeslanie linka do ww.
transmisji. Zamawiaj^cy w odpowiedzi na wniosek przesle stosowny link do kanahi youtube, za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy.

5. Otwarcie ofert jest jawne, Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfinansowariie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takZe informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platho^ci
zawartych w ofertach.

7. Niezwlocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl)
informacje dotycz^ce:
1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zloiyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platno^ci zawartych

w ofertach.

Xn. OpIs sposobu obliczenia ceny oferty

1. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje pkt II formularza opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa.

Cen? oferty nale^y podad przy uwzgl?dnieniu stalego rabatu (wyraionego w %) od kwoty podanej przez

Zamawiajqcego, o ktdry kazdorazowo b?dzie pomniejszana cena jednostkowa zakupu danego rodzaju paliwa

obowi^uj^ca w danym punkcie sprzedazy Wykonawcy w dniu zakupu (tankowania) tego paliwa. JeZeli
Wykonawca nie udziela zadnego rabatu, w miejscu na podanie rabatu wpisuje 0 (zero). W takim przypadku
cena oferty nie b?dzie uwzgl?dniala rabatu.

2. Cena oferty stanowi calkowite (maksymalne) wynagrodzenie bmtto przyshiguj^ce Wykonawcy w okresie
obowi^zywania umowy, ktdre nie moze zostad przekroczone.
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3. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^ek podatkowy (VAT), Wykonawca skiada wraz z ofertq
informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.Sa pzp oraz podzielona platno56 {wzor informacji zalqczono do SIWZ).
Jezeli zlo^:ono ofert?, ktprej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawlajqcego obowiqzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
pi^edstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, kt6ry mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie
z tymi przepisami. Patrz: pkt 1 formularza oferty (ramka).

4. Wszystkie ceny (wartoSci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^cig
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (warto^ci) nale^ zaokrggla(S do pebiych
groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si^, a koncdwki 0,5 grosza i wy^sze zaokr^gla si?
do 1 grosza.

5. Zamawiajqcy odrzuci ofert?, kt6ra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcq b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

7. Mechanizm podzielonej platnoSci - jezeli dotyczy.

Zamawiaj^cy informuje, ie b?dzie realizowat platno56 za faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platno^ci tzw. split payment, wylqcznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub

polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy

0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej ptatno^ci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce

poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takz:e za ̂ wiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platno^ci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze

wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^c^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia

z VAT b^dz opodatkowania stawk^ 0%.

Xin. Opts krvterldw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw 1 sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa6 b?dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz

nast?puj^cy spos6b oceny ofert:

Cena - waea 100%

najniisza cena spoSrdd wszystklch ocenianych ofert

IlpSd punktdw = x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z powy^zym wzorem.

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktdw (zgodnie z ww. wzorem).

Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladno^ci^ do dwdch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII ppkt 4 SIWZ.

SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa, zawiera standardy Jakosciowe, a ktorych

mowa w art.91 ust.2apzp.

XIV. Informacle o formalno^ciach, iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegajqcemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa^a, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^Ionym w ustawie Prawo zamdwieh publicznych, spehiia
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2.

3.

4.

5.

wymagania Zamawiajqcego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okre^lonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawc^, z zastrzezeniem

art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^la pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisdw przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien

publicznych oraz mektdrych iimych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Zamawiaj^cy mote zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktorych mowa w art. 94 ust.l pzp, jeteli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaiiiu o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej nit kwoty okreslone w przepisach

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

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

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze

oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy mote wyrazid zgod? na podpisanie

umowy drog4 korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, Zamawiaj^cy mote wybrad ofert? najkorzystniejszq spoSrdd pozostalych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba te zachodz^ przeslanki uniewatnienia post?powania,

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

XV. Wymagania dotvczace zabezDieczenia.nalezvtego wvkonania umowv

Zamawiaj^cy nie t^da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naletytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowv wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar

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

SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^ania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.
2. Integraln^ cz?5ciq przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Klauzula informacyjna dot. przetwarzania

danych osobowych wraz ze wzorem o^wiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania pou&o^ci stanowi^ca

zal^cznik nr 2 do wzoru umowy.

3. Wykonawcy wyst?puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei Drzvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

1.

2.

4.

5.

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

Srodki ochrony prawnej przysluguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takte irmemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mote poniesc szkod? w wyniku

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

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

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zam'awiaj^cego podj?tej

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

na podstawie ustawy.

Jeteli warto^d zamdwienia jest mniejsza nit kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:

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

2) okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;
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3) wykluczenia odwohij^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohijqcego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyborunajkorzystniejszej oferty.

6. Odwotanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca sif
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierad zwi^zle przedstawienie zarzutdw, okreSlad zqdanie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwotanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwoiawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w

postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio wtasnor?cznym podplsem albo kwalifikowanym podpisem

^elektronicznym.

8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed upfywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

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

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

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

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^d albo

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

czynno^ci. Na czynnoSci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzeteniem art.

180 ust. 2 pzp.

10. Terminywnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoiawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

pr^sluguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeteli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego 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. Zlotenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest
r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnie^d takte Prezes
Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du moze takte przystgpid do tocz^cego si? post?powania.
Do czynno^ci 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. Szczegdlowe zasady zwiqzane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwieh
publicznych.

XVni. RODO; informacia dla Wvkonawc6w

W POSTl$POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL^SKi; ODDZIAL

WOJEWODZKI NFZ ' ' ^ -

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
przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast?pujqce informacje:
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|^MK;aSTRATOR|5g^e^p§^OWY<^
Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora ̂I^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktdrym mog^ si? Panstwo skoritaktowad
w nast?puj^cy sposdb:

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

■ za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kancelaria@nfz^katowice.pI

frri'T'""!" I" " I I I I T-—— r—r 1 •■rn—rtr—i •■ r-i iih , n 11 nn n^n rj

f? INSPEKT^mCHRON^DANYG^^^
W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddziai Wojewddzki NFZ mozna
kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w hast?pujqcy sposdb:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,
■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI

A»'WS4«fTf-S^r«P-^'W

pEil^I|Ei0DS®11®EMEf^ V m

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwiqzanym z post?powaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego znak: 2/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest W szczegdlno^ci:

■  RODO, w szczeg6lno§ci art. 6 ust. 1 lit c;
■  ustawaz dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych;
■  us'tawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ^wiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze ^rodkdw publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwieh publicznych;
■  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;
■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych;
■  ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowo^ci;
■  ustawa z dnia 6 wrze^nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;
■  ustawaz dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

rilDBioffippSpWipsSBp^ll
Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost?phiona zostahie dokumentacja
post?powania w pparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycmia 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 przepisdw prawa powszechhie obowi^zujqcego (w tym na podstawie
ustawy 0 dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi
administrator danych osobowych zawarf umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrze^eniem sytuacji gdy
taki obowi^ek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

Panstwa dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
post?powania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowy'wania
obejmuje caly czas trwania umowy.

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcza przvshiguie:
■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost?pu do tre^ci swoich danych;

15
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■ na podstawie art. 16 HODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, pr^ czym nie mote to skutkowac
zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego ani Zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie mote naruszac integralnosci protokolu orazjego zalqcznikdw\

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo Z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
-z zastrzeZeniem pr^'padkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu doprzechowywanict w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej tub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,
tub z icwagi na watne wzgl^cfy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonla)wskiego\

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzania
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepis6w RODO\

Nie przvshiguie Pahstwu:

■ w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub.e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym 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.

Obowi^zek podania danych osobowych bezpo^rednio Pahstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^Ionym

w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w postfpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

TCI"i.'J'f w

imoRmmm

PROFILOWANIAl

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

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

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

natychmiast zgiosid Zamawiaj^cemu.

Z uncnvaZnioni^ Dyrcklora.
:SlEiSkicgo

NWr..iiosvci;o V v-' ^
OA.-; K-d

Krzysztoj V'



Nr zamowienia; 2/pn/2020

OFERTA

Dane Wvkonawcy:

Nazwa/Finha:

fonnularz oferty

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzia? Wojewddzki
uL Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIpG: /jeieli dotyczy/

Numer REGON: /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

. stronawww: (jezeli jest), telefon: ... fax: (jezeli jest)

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktofy Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wa<ium

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot: zakup (dostawa) paliw
ptynnych przy u£yciu kart paliwowych, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego

NFZ calego zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ oferty:

zl brutto*

zgodnie z kalkulacj^ cenowit wynikaj^c^ z pkt II formulatza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa.

UWAGA! Je:zeli obowi^zek ppdatkowy z tytulu podatku od towarow i using (VAT) spbczywa na Zamawiaj^cym -

patfz pkt XII pkt 3 SIWZ otaz wzdr informacfi. o ktorei mowa w art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona ptatnosc —

Wykonawca podaje cen^ oferty jako cen^ pomniejszon^ o 23% podatek VAT, a wi^c jako cen§ netto - wyl^cznie

w takiej sytuacji slowo„biutto" przy gwiazdce naie:^ skteslic oraz wpisac ,,netto",
Niniejsze nale:^ odpowiednio zastosowac wypelniaj^c pkt II formulatza opis przedmiotu zamowienia

i kalkulacja cenowa (ramka).



Nr zamowienia: 2/pn/2020 fotmularz oferty

2. Oswiadczamy, 12 zobowi^ujemy si? wykonywac zamowienie w okresie od dnia 21.05.2020 r. do dnia

21.05.2021 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po dniu 21.05.2020 r., b^dzie

ona realizowana w okresie 12 miesi?cy licz^c od dnia jej zawarda.

»W terminie do 10 dni roboczych licz^c od dnia zlozenia zamowienia na karty przez Zamawiaj^cego,

Wykonawca winien wydac Zamawiaj^cemu nieodpiatnie karty paliwowe w liczbie okreslonej w SIWZ.

»Duplikat karty zagubionej, skradzionej, zniszczonej, wymagaj^cej zmiany danych etc. Wykonawca winien
wydac Zamawiaj^cemu w ci^gu 15 dni-licz^c od dnia zgloszenia takiej potrzeby p^zez Zamawiaj^cego.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki p^'atnosci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofertJt przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania oferty

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy

infortiiacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

6. Oswiadczamy, ze zobowiazujemy d? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamo^enia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^ujacymi nprmami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^ujemy 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 zamierzamy powierzyc.nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj%cej cz?sci

zamowienia*:

Lp. cz?sc zamowienia firma podwykonawcy

* wypetnic tylko w przjrpadku zamiaru wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy/6w
wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy
oraz firm? podwykonawcy/6w.

9. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu

(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego
dokumentu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) peinomocnictwa zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

♦zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy



Nr zamowienia: 2/pn/2020 formularz oferty

Osoba/osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w nihiejszym
postepowahiu:

/ i nazwisko/ /podstawa upowainienia do reptezentowania Wykonawcy/

10. Oswiaidczamy, iz naleiymy/hie naleiymy* do grupy matych lub srednich przedsi^blorstw.
* niepotfzebne skfeslic

Definigi, malego ora^ mdniego pt^dsi^biorc^, a tak^ mikropn^edsiihior^ t^mera ustawa ^ dnia 06.03.2018 r. Pram

prt^dsiibiorcow (Df(. U. 2019.1292 *^.). Zgodnie ̂  art. 7 ust. 1 pkt 1 pkt 3 gt. ustawy u^te w ustame okresknia ot^nact^ajci:

1) mikcoprzedsi^biorca - prr^edsi^orc^, ktoiy w co najmnkj jednym roku ̂  dmch ostatnich lat obrotonych speiniai ieic^nie

nast^ujcice warunki:

a) 'S(atrudniai sredniorocs^nie mniej nist^ 10 pracomikow ora^

bposiqgncd roc^ny obrot netto spt\eda^ towarow, nyrobow i using ora\ ̂  operagifinansonych niepr^ekracv^jciy rownowartosd
uf t(lotych 2 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spors^d^nego na koniec jednego tych lat nie prs^kroctyly
romomrtosci w ̂lotych 2 milionow euro;

2) maiy przedsi^biorca ̂  prtydsi^biorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych speiniai lc{ct(nie
nast^ujc{ce warunki:

a) f(atrudnialirednioroc^ie mniejni^SOpracownikow oraf^

b) osic^gncil roc^y obrot.netto s(e sprv;eda^ towarow, nyrobdw i using ora^ ̂  operagi jinansonych nieprvykrac^ajciy rownowartosci

w ̂ lotych 10 miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor^d^^nego na koniec jednego ^ ych lat nie pr^kroctyly
rownowartosci w t^lotych 10 milionow euro - i ktory nie jest mikroprrydsid>iorcci;

3) sredniptzedsi^biorca - prs^edsi^biorc^, ktoiy w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotonych speiniai l({cs(nie
nast^ujcice warunki:

a) iratrudnial sredniorocs(nie mniej ni^ 250pracownikow ora:{^

b) osiqgn^l roc?(ny obrot netto ̂ e spr^da^ towarow, nyrobdw i using oraf^ ̂  operagiJinansonych nieprs(ekrac:^(iy rownowartosci
w njoych 50 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spori^de^nego na koniec jednego ych lat nie precekrocsyly
rownowartosci w t^lotych 43 milionow euro

-i ktoiy nie jest mikroprtydsiibiorcti ani malym pnydsi^biorcci.

11. Oswiadczamy, ze wypeinilismy 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie d^ych) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?powaniu.*
* W .przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wyt^czenie stosowania obowi^ku informacyjnego, stoso\wue do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
tresci b^adczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale:^ wykreslic tresc o^adczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

12. Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachbwania poufhosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawcy,

• My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego — zamowienie nr 2/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do: ^

lb
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1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizaqi umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie zakup (dostawa) paliw ptynnych przy uiyciu katt paliwowych
w okresie realizacji zamowienia, a takze po wy^sni^ciu lub tozwi^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.

13. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast^puj^ce wypetnione formularze/
oswiadczenia/dbkumen^;
1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w 25a ust.l pkt Ipzp
3) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa
4) ogolne warunki u^ywania kart paliwowych - wprzypadku, gdy takowe obowiqzujq u Wykonawcy
5) opis norm rownowaznych — jeieli dotyczy
6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcy (oryginat lub kopia poswiadczona

notarialnie/odpis notarialny) — jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego
(ewidencyjnego)

7) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

1) Oswiadczenie a przyn^eznosci alba braku przynaleznosci do tej samej gmpy kapitatowej Wykonawca

sklada nf teminie 3 dni od s^ames^c^ema infomagi, a ktorej mowa w art. 86 ust.5 pe!(p na stronie intemetowej mvw.nffr-

katoivice.pL

2) koncesja na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w ^kresie ohrotu ■ paliwami deklymi, f^godnie

^ art. 32 ustany ̂  dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energet^c^ey skladana jest na wes^wanie Zdmawiajcicegpy o ktotym mowa
w art, -26 ust.2 pip {patri^: SIWZ)

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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1.

Przedmiotem zamowienia jest zakup (dostawa) paliw piynnych do srodkow transportu oraz urz^dzen

gospodarczych Sl^skiego OW NFZ na zasadach umozliwiaj^cych bezgotowkowe zakupy jednostkowe
przy uzyciu kart paliwo\iiych, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym w nimejszym formularzu
oraz "we wzorze urriowy.

Zamawiajstcy zamierza (deklaruje) zakupic w ramach niniejszego zamowienia w sumie.30.000 litrow paliwa
nast?puj^cego rodzaju:

1) Benzyna bezoiowiowa Pb 95 (ilosc deklarowana 22.000 litrow)

2) Olej nap?dowy ON (ilosc deklarowana 8.000 litrow).

W zaleznosci od rzeczywistych potrzeb Zamawiaj^cego, w toku realizacji umowy Zamawiaj^cemu b^dzie
przyslugiwalo prawo zakupu wi^kszej lub mniejszej ilosci litrow paliwa w stosunku do deklarowanych
ilosci, z zastrzezeniem, ze surna faktur wystawionych z tytulu realizacji umowy w okresie jej

obowi^zywania nie moze przekroczyc wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy (ceny oferty),
a calkowita ilosc zakupionego paliwa nie moze przekroczyc 30.000 litrow.

Wykonawca gwarantuje, iz Zamawiaj^cy b?dzie mial mozliwosc realizowania zamowienia na terenie
calego kraju (Polski) przy jednoczesnym posiadaniu dost^pu:
- do CO najmniej 2 stacji benzyndwych na terenie Warszawy oraz

- do CO-najmniej 5 stacji benzynowych na terenie wojewodztwa sl^skiego, w tym do co najmniej 2 stacji
benzynowych na terenie Katowic.

Zakupy paliwa b?d^ dokonywane przy uzyciu kart paliwowych. Karty paliwowe b?d^ sluzyc do
dokonywania transakcji bezgotowkowych zakupu paliwa.

W terminie do 10 dni robocizych licz^c od dnia zlozenia zamowienia na karty przez Zamawiaj^cego za
posrednictwem:

1) dedykowanego portalu, do ktorego dost^p Zamawiaj^cy otrzyma w dniu zawarcia umowy lub
2) za pomoc£|, poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawc? w umowie,
Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu nieodpiatnie 13 kart, w tym:
a) 11 kart — kazda przypisana do konkretnego samochodu Zamawiaj^cego wskazanego w §1 w ust.l wzoru
umowy (identyfikowana z danym samochodem) oraz

b) 2 karty dodatkowe — na okaziciela.

Censt zakupu paliwa b?dzie cena jednostkowa brutto obowi^uj^c^ w dmu zakupu (tankowania) danego
rodzaju paHwa w danym punkcie sprzeda^ Wykonawcy, obnizona o wysokosc rabatu (w %) podanego
w pkt II niniejszego formularza. Jezeli Wykonawca nie udziela zadnego rabatu, w miejscu na podanie
rabatu wpisuje 0 (zero).

Zamowienie b?dzie realizowane przez Wykonawc? zgodnie z warunkami okreslonymi we wzorze umowy.

Adresy stacji betizynn-wych Wykonawcy na terenie Katowic Yco najmniej 2 stacje^;

1)
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Wykonawca zobowi^zuje si?, sprzedawac paliwo wysokiej jakosci, zgodne z nomiami obowi^zuj^cymi dla
paliwa obj?tego przedmiotem • zamowienia oraz wymaganiami jakoscipwymi okreslonymi
w rozporz^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw
cieklych (Dz.U. z 2015, poz. 1680). Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc odszkodowawcz% za szkody
spowodowane paliwem odbiegaj^cym od obowi^zuj^cej dla danego rodzaju paliwa normy. Wykonawca
zobowi^zuje si? ponadto do przedkiadania na kazde z^danie Zamawiaj^cego swiadectw jakosci paliw oraz
do rozpatrzenia reklamacji w terminie okre^onym w regulacjach we^?tTznych Wykonawcy (regulamin
itp.).

II.

CENA OFERTY: ^

Kwota podana przez Zamawiajqcego, tj. 165.000,00 ztotych brutto (134.146,34 z\ netto)

minus wyspkosc rabatu udzielonego przez Wykonawcy, tj %

=  ztptych brutto (w tym podatek VAT)

Patrz uwaaa zamieszczona w okt 1 formularza ofertv (ramkal

Oferowane paliwo spelnia nastepujace normy;

Benzyna bezotowiowa Pb 9S-PN-EN-228+Al:2017-06,

Olej nap?dowy ON-PN-EN 590+A1:2017-06 *

* Zamawiajcii^ dopusf(c^a w ̂akresie wska^anych mm paliwa rov^wici^nia rownowai^e, Wykonawca, ktory powoiuje sk
" na rov(wi(ic^nia rownowa^e, winien wyknsltc t(^nie, ktorego dotyc^ oras^ f^lcicsyc do ofertji sport^dt^nyprs^es^ siebie
orac^ podpisany opis norm rownowaznych nyka^jeiy, oferowane pr^e^ niego dostany spelniajci wymagania
okreslone w SIWZ. Opis oferowanegb roi^icit^ania r6wnowai(nego winien tykaf(ac (udowodnic) rownowa^nosc ros^iciS(ania,
ktore winno bye na posfomie niegorscym nO^ nomy wskat^ane w STWZ.

III. OSWIADCZENIE w sprawie ogolnych warunkow uzywania kart paliwowych.

Qswdadczam. it\ *

♦Wykonawca winien dokonac jednoznacznego wskazania (A albo B):

A) obowi^zuj^ u nas ogd/ne warunki uiywania kart paliwowych, ktore parafowane zalg^czamy do ofertv.
Postanowienia ogolnych warunkow u^wania kart paliwonych sprzeczne z postanowieriiami umowy (wzoru
umowy), nie b?d^ wi^zafy Stron. W przypadku sprzecznosci pomi?dzy postanowieniami ogolnych warunkow
uiywania kart paliwonych a postanowieniami umowy, rozstrzygac b?dzie -tresc umowy (wzoru umowy).

B) nie obowi^zuj^ u nas ogolne warunki utywania kart paliwonych.

ImlQ 1 nazwisko upetnomocniohegb przedstawiclela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamdwrenia: 2/pn/2020 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.Sa pzp
oraz podzielona ptatnosc

I. informuj§, Iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji n'alezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

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

z przepisami o podatku od towarow.i usiug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawlaj^cego obowl^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow I ustug. W zwiqzku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

a) nazw? (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^oego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow 1 usiug:

b) wartosc towaru/usiugi, o ktorym mowa pod llt.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena

netto:

II. Informuj^, iz zaptata winna zostac dokonana:
** w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej piatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej piatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^puj^cych towarow lub usiug:

(Wykonawca moze sporz^dzic stdsowny zai^cznik, zawieraj^cy wykaz towarow lub usiug)

Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 2/pn/2020 wzor oswiadczenia/ o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. zakup (dostawa) paliw fdynnych

przy uzyciu kart prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sli^ski Oddzial

Wojewodzki w trybie przetargu nieograniczonego, oswiadczam, co nast^puje.

I. OS^gmPCZENIE D01YC24CE WYKONAWGY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamqwieh publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodzjt w stosunku do mnie podstawy. \^kluczenia z post^powania na

podstawie art ustawy Prawo zamowieh publicziiych (pO(kc mqjqcci ̂ tosowanie podstawy

jjyklua^enia sposrod nymienionych n> art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pip).

UWAGA! Zgodnie z art. .24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
■pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki
wystarczaj^ce do -wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody -wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbo-wym, zadosaaczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, "wyczerpuj^ce -viyjasnienie stanu faktycznego oraz -wspoipracQ z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicZnych, organizacyjnych i kadro'wych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
■wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec -wykonawcy, b?d^cego podmiotem

- zbioro-wym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie upiyn^l- okreslony w tjrm "wyroku okres. obo^wi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 2/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zlai 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, podj^iem nast^puj^ce srodki naprawcze:

2) Oswiadczam, iz spetniam waninek udziaiu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w pkt V

pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy uprawnien do prowadzenia dzialalnosci zawodowej.

Wykonawca winien speinic wanmek, dotycz^cy posiadania uprawnien do wykonywania dzialalnosci
polegaj^cej na obrocie paliwami cieklymi. Wykonawca winien posiadac koncesj^' na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami cieklymi, zgodnie z art.32 ustawy z dnia lO kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U.2019, poz.755).

UWAGA! W celu spetnienia tego warunku nie jest mozllwe skofzystanie z zasobow innego podmiotu.

Szczegoly dotycz^ce powyzszegb warunku okresla SIWZ.

II. O^WIADCZENIE DOTYCZ4CE PODANYCH INFORMACTI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s^ aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione z peln^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i nazwisko updnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

[Aa)



Nr zamowienia; 2/pii/2020 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZyNALEZNOSCI ALSO BRAKU PRZYNALEZNO^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-kato^yice.pl) info^acji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przytialeznosd do tej samej grupy kapitalowej z innym

Wykonawcjt iub Wykpnawcami, ktorzy ztozyli.oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez gnip^ kapita'l'ow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentdw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy

kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorcQ, w tym rowniez tego

przedsi^biorc^.

Na podstawie . informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej

www.nfz-katowice.pi o Wykonawcach, ktorzy zlo^li oferty w post^powaniu maj^cym za przedmiot:

zaloip (dostawa) paliw pfynnych ptzy uzyciu kart paliwowych

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gnipy kapitalowej, o ktorej mowa

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

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

w Mt. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

'^ale^y wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowpdy,

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i naz\dsko upelnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 2/pn/2020 wzor umowy

UMOWANR

zawarta w dmu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach

■ przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

— Dyrektora Sl^sHego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia

(kopia w zal^czeniu),

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

2 siedzib^ w , adres: , wpisanym do

.  prowadzohego przez pod numerem /jezeli

dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego:; /jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala:

—  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

§1

Przedmiot umowv

1. Przedrniotem niniejszej umowy jest sprzedaz przez Wykonawc^ Zamawiaj^cemu paliw plynnych

do srodkow transportu oraz urz^dzen gospodarczych na zasadach umozliwiaj^cych

bezgotowkowe zakupy jednostkowe przy u^ciu kart paliwowych na terenie calej Polski, zgodnie

zal^czmkiem nr 1 do umowy - opis przedmiotu umowy \pr^gotowany w oparciu o formulary opis

pr^dmiotu ̂ amomenia i kalkulaga €enowd\\

Lp. Marka/typ Nr rej Rodzaj paliwa

1. FORD FOCUS 1.5 SK 297GU PB95

2. FORD FOCUS 1.5 SK298GU PB 95

3. FORD MONDEO 1.5 SK626JP PB95

4. FORD MONDEO 1.5 SIC627JP PB 95

5. CHEVROLET CRUZE WU 81242 PB 95

6. RENAULT FLUENCE SK945AH PB 95

7. ■ FORD MONDEO SK446CL PB95

8. , FORD MONDEO SK 832FK PB 95

9. CITROEN JUMPY 2.0 HDI SK 860NP ON

10. CITROEN JUMPY 2.0 HDI SK223LT " ON

11. CITROEN JUMPY 2.0 HDI SK 984FP ON

12. URZ/^ZENIA GOSPODARCZE

:(kosiarki, odsniezarki, agregaty)
Pb95/ON



Nr zamowienia: 2/pn/2020 wzor umowy

2. Zamawiaj^cy, 2 zastrzezeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu, zamierza (deklaruje)
zakupic w ramach niniejszej umowy i^cznie 30 000. Htrow paliwa nast^pujq,cego rodzaju:
1) Benzyna bezolowiowa Pb 95 (ilosc deklarowana 22 000 litrow);

2) Olej nap^dowy ON (ilosc deklarowana 8 000 litxow).

3. W zaleznosci od r2ec25fwistych potrzeb Z^awiaj^cego, w toku realizacji umowy Zamawiaj^cemu
b^dzie przyslugiwalo prawo zakupu wi^kszej lub mniejszej ilosci litrow paliwa w stosunku

do deklarowanych ilosci, z zastrzezeniem, ze suma faktur VAT wystawionych z tytulu realizacji
umowy w okresie jej obowi^zywania nie moze przekroczyc wysokosci wynag^odzenia

calkowitego brutto umowy (ceny oferty), a calkowita ilosc zakupionego paliwa nie moze

przekroczyc 30 000 litrow.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? sprzedawac paliwo wysokiej jakosci, zgodne z normami

obowi^zuj^cymi dia paliwa obj?tego przedmiotem umowy oraz wymaganiami jakosciowymi

okre£onymi w rozporz^dzeniu Ministra Gospodarld 2 dnia 9 pazdziemika 2015 r. w sprawie

wymagan jakosciowych dla paliw cieklych (Dz.U. z 2015 roku -poz. 1680). Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosc odszkodowawcz^ za szkody spowodowane paliwem odbiegaj^cym -

od obowi^zuj^cej dla danego rodzaju paliwa normy.

4a. Wykonawca zobowi^zuje si? do przedkladania na kazde z^danie .Zamawiaj^cego swiadectw

jakosci paliw oraz do rozpatrzenia reklamacji w terminie okreslonym w regulacjacb. wewn?trznych

Wykonawcy (regulamin itp.).

5. Kazdorazowe, c2?sciowe wykonanie przedmiotu umowy (kazdorazowy zakup paHwa) b?d2ie
odbywalo si? za pomoc% karty paliwowej, zwanej dalej takze „kart^".

6. W terminie do 10 dni roboczych licz^c od dnia zlozenia zamowienia na karty przez
Zamawiaj^cego za posrednictwem:

1) dedykowanego portalu, do ktorego dost?p Zamawiaj^cy otrzyma w dniu zawarcia mnowy lub
2) za pomoc^ poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawc? w umowie,

Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu nieodplatnie 13 kart, w tym:

a) 11 kart — kazda przypisana do konkretnego samochodu Zamawiaj^cego ■ wskazanego
w §1 w ust.l umowy (identyfikowana z danym samochodem) oraz

b) 2 karty dodatkowe — na okaziciela.

7. W przypadku zgubienia lub kradziezy karty Wykonawca po telefonicznym lub mailowym
zgloszeniu tego faktu przez jedn^ z osob wskazanych w § 4 ust.l umowy dokona

natychmiastowego zablokowania karty. Dopuszcza si? rowniez - jezeli Wykonawca b?d2ie
w stanie udost?pnic nieodplatnie takie rozwi^zanie - dokonywanie samodzielnej blokady karty
przez Zamawiaj^cego poprzez indywidualnie dedykowan^ stron? intranetow^ do ktorej
Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu dost?p nieodplatnie.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu duplikat karty zagubionej, skradzionej,
zniszczonej, wymagaj^cej zmiany danych etc. w ciqgu 15 dni licz^c od dnia zgloszenia takiej

potrzeby przez jedn^ 2 osob wskazanych w § 4 ust. 1 umowy, za posrednictwem:
1) dedykowanego portalu, do ktorego dost?p Zamawiajq,cy otrzyma w dniu zawarcia umowy lub

2) za pomoc^ poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawc? w umo-v^e,

pobieraj^c oplat? nie przekraczaj^c^ 10 zl netto za sztuk? oraz podatek VAT w obowiqzuj^cej
wysokosci, z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 5 umowy oraz § 5 ust. 8 umowy.
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9. W przypadku nabycia przez Zamawiaj^cego w trakde obowi^zywania niniejszej umowy
dodatkowych samochodow, Wykonawca zobowi^zuje si^ do nieodplatnego wydania kart dla
tych samochodow. Podstawa wydaim nowych kart b^dzie zgioszenie takiej potrzeby przez jedn^
z osob wskazanych w § 4 ust 1 umowy za posrednictwem: .

1) dedykowanego portalu, do ktorego dost^p Zamawiaj^cy otrzyma w dniu zawarcia umowy lub
2) za pomoc^ poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawc^ w umowie,

10. Kazdy zakup paliwa przy uzydu karty paliwowej bgdzie potwierdzany dowodem zakupu
(pokwitowaniern) zawieraj^cym co najmniej: dat? zakupu, ilosc i rodzaj paliwa oraz cen^ brutto
przed zastosowaniem rabatu. Przygotowanie dowodow zakupu d^zy na Wykonawcy i w zaden
sposob nie obd^za Zamawiaj^cego, Zwrot „cena brutto przed zastosowaniem rabatu" oznacza,
iz Wykonawca w tresci dowodu zakupu moze wykazac zarowno cen^ jednostkow^ brutto przed
zastosowaniem rabatu, jak i cen^ (wartosc) brutto za zakupion^ ilosc paliwa przed zastosowaniem
rabatu.

ir. Wykonawca oswiadcza, iz u Wykonawcy obowi^zuj^nie obowi^zuj^*. ogolne warunki uzywania

kart paliwowych. ^stanie ^dagowany odpowiednio do tresci oferty s(lov(pnej prs(ex^ Wykonawcy
w ̂amomeniu nr Ijpnj2020\.

Postanowienia ogolnych warunkow uzywania kart paliwowych obowi^zuj^ce u Wykonawcy

sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy nie wi^z^ Stron. W przypadku sprzecznosd

porni^dzy postanowieniami ogolnych warunkow uzywania kart paliwowych a postanowieniami

umowy, rozstrzygac b^dzie tresc umowy.

12. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom

/firma podwykonawcy/, cz^sc zamowienia wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej

w zamowieniu nr 2/pn/2020, tj doyay; s^apis stosonmie do oferty Wykonawy

f^to^nej w ̂momeniu nr 21pn12020).

13. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany .podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 2/pn/2020.
Zmiana b%dz rezygnacja winna nast^pic w drodze pisemnego aneksu do utnowy z podaniem

przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaniem nowego

podwykonawcy (jezeli dotyczy).

§2

Termin i mieisce realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonywac umow? w okresie od dnia 21.05.2020 r.

do dnia 21.05.2021 r. z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po dniu

21.05.2020 r., b?dzie ona realizowana w okresie 12 miesi?cy licz^c od dnia jej zawarcia.

2. Wykonawca gwarantuje, iz Zamawiaj^cy b?dzie mial mozliwosc realizowania zamowienia

(umowy) na terenie calego kraju (Polski) przy jednoczesnym posiadaniu dost?pu:

- do CO najmniej 2 stacji benzynowych na terenie Warszawy oraz

- do CO najmniej 5 stacji benzynowych na terenie wojewodztwa sl^skiego, w tym do co najmniej

2 stacji benzynowych na terenie Katowic.

3. Adresy stacji benzynowych Wykonawcy na terenie Katowic

1."

2
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§3

Wynagrodzenie calkowite umowv

1. Zamawkj^cy 2 tytulu realkacji przedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie stosownie

do ilosci zakupionego p^wa, nie wiecej jednak niz %\ brutto (slownie:

ztotych brutto). Jest to wynagrodzenie calkowite (maksym^e) z tytulu
realizacji niniejszej umo^,

2. Wynagrodzenie calkowite brutto umowy okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwi^zane

z.realizacji umowy, w tym nalezne oplaty, podatki oraz koszty okreslone w § 1 ust. 8 umowy.

3. Gepi zakupu paliwa b^dzie cena jednostkowa brutto obowiizujipi w dniu zakupu (tankowania)

■danego rodzaju paliwa w danym punkcie sprzeda:^ Wykonawcy, obnizona o wysokosc rabatu,
tj.

4. Ceny jednostkowe brutto paliwa b^di zawieraly podatek VAT w wysokosci obowiizujicej w dniu
zakupu paliwa.

5. Wysokosc wynagrodzenia calkowitego brutto podanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, hie moze
zostac w trakcie realizacji umowy przekroczona. Osoby wskazane w § 4 ust. 1 umowy

. zobowiizane si do biez^cego monitorowania wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto oraz
calkowitej ilosci zakupionego paliwa, a w razie koniecznosd zgtoszi zaprzestanie uzytkowania'
kart paliwowych.

6. W przypadku wykorzystania przez Zamawiaj^cego kwoty wynagrodzenia calkowitego brutto
wskazanego w. ust. 1 niniejszego paragrafu przed uplywem okresu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, umowa niniejsza wygasa z chwila osiagniecia kwoty wynagrodzenia calkowitego brutto,
a Wykonawcy nie przysluguja 2 tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

7. W przypadku nie wykorzystank kwoty wynagrodzenia calkowitego bmtto wskazanego w ust. 1
niniejszego paragrafu w okresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, umowa niniejsza wygasa
2 uplywem ostatniego dnia tego okresu, a Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

§4

Osoby upowaznione

1. Osoba uprawniona i zobowiazana ze strony Zamawiajacego do nadzorowania prawidlowej
realizacji niniejszej umowy, w tym do dopelnienia wszelkich formalnosci zwiazanych z wydaniem
kart paliwowych jest: , tel ., faks , e-mail: lub

, tel , e-mail: Dla. skutecznosci wystarczy dzialanie
jednej z wyzej wymienionych osob.

2. Osoba uprawniona i zobowiazana ze strony Wykonawcy do nadzorowania prawidlowej realizacji
niniejszej umowy jest: , tel , faks , e-mail: lub

, tel e-mail: . Dla skutecznosci wystarczy dzialanie
jednej z wyzej wymienionych osob.

3. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2.
niniejszego paragrafu, nie b^dzie powodowala koniecznosci zmiany umowy. Wykonawca zostariie
o takiej zmianie poinformowany odrebnym pismem.
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§5

Zasadv i termin platnoki

1. Piatnosci z tytuha realizacji przedmiotu umowy nast^powaty w formie polecenia przelewu
na podstawie- zbiorczej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

w ci^gu 14 dni -licz^c od daty wystawienia prawidlpwej faktury, przy czym Wykonawca

obowiq.zany jest dostarczyc faktury do siedziby Zamawiajq,cego nie pozniej niz na 10 dni przed
uplywem terminu ptatnosei.

la. Mechanizm tzw. podzielpnej piatnosci, o ktorjun mowa w § 8 umowy dotyczy nast^puj^cych

elementow kalkulacji cenowej: stosownie

do deklarag'i Wykonawg naformulary informagi, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a oraz(^pod^elona

piatnosc) - jezeli dotyczy.

2. W przypadku niezachowania przez Wykonawcy terminu dostarczenia faktury, o ktorym mowa

w ust. 1 in fine niniejszego paragrafu, zapiata faktury przez Zamawiajq,cego nast^pi w ci^u 7 dni

licz^c od dnia "w^lywu prawidlowej faktury do siedziby Zamawiaj^cego.

3. Strony przyjmuj^ na potrzeby niniejszej umowy dwa okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia

miesi^ca oraz od 16 do ostatniego dnia miesi^ca.

4. Datq, sprzedazy jest ostatni dzien danego okresu rozliczeniowego (odpowiednio 15 albo ostatni

dzien miesi^ca).

5. Kazdorazowo zal^cznikiem do zbiorczej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy b^dzie

zbiorcze zestawienie tankowan dokonanych przez Zamawiaj^cego w okresie rozliczeniowym,

-  ktorego dotyczy faktura.

6. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzglpdnic ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy zapisy

o mechanizmie podzielonej piatnosci;

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie, ul. Grojecka 186 02-390 Warszawa,

NIP 1070001057; Odbiorca i platnik dowodu: Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego

Fimduszu Zdrowia z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha 13 40-844 Katowice.

7. Za dat? dokonania piatnosci "v^nagrodzenia uwaza si^ dat? wplywu naleznosci na rachunek

bankowy Wykonawcy.

8. Suma faktur VAT wystawipnych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc

wynagrodzenia calkowitegp brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

9. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia,

liczone od dnia nast^pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu

pisemnego wezwania do zaplaty.

10.Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawcy na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

11.Wykonawca oswiadcza, iz znane mu ppepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT

(tzw. biala lista) wprowadzonego ustawq, z dnia 12 k\^etnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku

od towarow i uslug oraz niektorych hmych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).
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§6

Karv umowne

1. W przypadku niewykonania lub . nienale:^ego wykonania umowy, Wykonawca zapiaci

Zamawiaj^cetnu nast^puj^c^ kar^ umown^ w wysokosci:

1) 5 000,00 zl w przypadku rozwi^zania umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn le2q,cych

po stxonie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust.2;

2) 20,00 zl za kazdy przypadek braku mozliwosci zakupu paliwa w danym punkcie sprzedazy

Wykonawcy (stacji benzynowej), za wyj^tkiem nastepuj^cych sytuacji; awaria systemu

komputerowego danej stacji Wykonawcy, przerwa spowodowana wskutek modemizacji danej

stacji, przerwa w dostawie energii elektrycznej, b^dz czasowe wyl^czenie

ze sprzedazy, tj. dostawa p^wa albo prace zwi%zane z konserwacjq, zbiomikow paliwowych,

przerwa spowodowana sytuacji zwi^zanq, z ogloszonym przez organy panstwowe stanem

„  epidemii.

2. Zamawiaj^cy moze rozwiqzac umow? ze skutkiem natychmiastowym w przypadku raz^cego

naruszenia umowy przez Wykonawcy. Przez raz^ce naruszenie umowy Strony uznaj^:

a) powtarzaj^cy si^ . brak. mozliwosci zakupu paliwa w danym punkcie sprzedazy (stacji

benzynowej) Wykonawcy (czterokrotnie lub wi^cej w ci^gu miesi^ca kalend^zowego), za

wyj^tkiem sjrtuacji wskazanych w ust.1-pkt 2;

b) brak wymiany ksuty lub dostarczenia nowej karty na zasadacb okreslonych w §1 ust.7 i ust8

umowy.

3. Oswiadczenie o rozwi^zaniu umowy winno nast^pic w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody,

Zamawiaj£|,cy moze z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.

5. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia Stron w terminie uzgodnipnym mi^dzy

Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

6. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawcy. b^dzie przyslugiwala wyl^cznie cz^sc

Wynagrodzenia do dnia rozwi^zania umowy.

7. Maksymalna wysokosc kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyc 10%

wynagrodzenia calkowitego umowy, o ktorym mowa w §3 ust.l umowy.

8. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opoznienia z zaplat^ kary umownej Strona uprawniona do otrzymama k^'

umownej moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia

w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki

od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jakq, ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym

w szczegolnosci z wynagrodzenia).
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9. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci sily

wyzszej w rozximieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^ttzne, niemoznosc

jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna,

katastrofalne dziatania przyrody, zamieszki uliczne, o ile miaiy wplyw na wykonanie umowy.

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

umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie

oraz uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje

si^ Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§7

Zapisy dotyczg^ce poufno^ci w NFZ

1. W trakde trwania umowy, a takze po jej zakonczeniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne

osoby lub podmioty, ktore wyst^puj% po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy,

zobowis^zane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych

Zamawiaj^cego uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez

osoby i podmioty, w tym takze podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, ktorymi

posluguje si? wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosc

za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek

informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy i naliczenia

Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w § 6 ust, 1 lit. a umowy, a takze

do powiadomienia stosownych organow.

2. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s% do zachowania w tajemnicy informacji

zastrzezonych jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach

przewidzianych w obowi^zuj^cych przepisach, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezdeznie

od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^c^ RODO* oraz

ze wypelnil obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob

fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji

niniejszej umowy, w przypadku, gdy obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - ro^or^d^nie Parlamentu Buropejskiego i Rady (UE.) 20161679 \ dnia 27 kmetnia 2016 r. w

spraivie ochrony osob fivyc^ych w ^pr^etwar^aniem danych osobouych i w sprame swobodnego

prypiywu takich danych oras(^ uchylenia dyrek^ny 95I46IWE (ogolne ro^ors^d^nie o ochrbnie danych)

Ur^ UEL119z04.05.2016).
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4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia

0 zobowi^zaniu do zachowania pou&iosci stanowi zal^cznik nr 2 do niniejszej umowy. Podpisane

oswiadczenie Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa w § 4 ust.l umowy, niezwlocznie

po zawarciu umowy.

§8
Mcchanizm podzielonej pl'atnosci — jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotowkowych

- . polecenie przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dptyczy towarow lub uslug

wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy z dma 11 marca 2004 r. o podatku od towarow

1 uslug (D2.U.2O2O poz. 106).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub

zdarzenia pozostaj^ce poza zakreseim podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne,

a takze za swiadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk% 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci

w systemic podzielonej platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez

Wykonawca fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym — rachunek VAT.

§9

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanycb ppstanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3; Umowa b^dzie realizowana zgodnie z ofertq. Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu

nr 2/pn/2020.

4. Kazdorazowa zrniana postanowien niniejszej umowy, przy uwzgl^dnieniu wyj^tkow w niej

przewidzianych, wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Eweritualne spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^. rozstrzygni^ciu

s^du wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia (Katowice).
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6. Przez dni rohoc^e Strony umowy rozumiej^ dni od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem

przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy. Przez dm Strony rozumiej^ dni

kalendarzowe.

7. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa

egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykoiaawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ta-m

n "Narodowego

UV.onomic.nych

Kuidusiu z.uK'^^ Narodowego Ijund

Wydjsiatu

KnyrJPf W"]"''

KatQwicach
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imt

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne

rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^pujqce informacje:

pSliMsf
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ,
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktoiym mog^ si? Panstwo

skontaktowac w nast?pujqcy sposob;

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,

e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
OGHRON^fDAI^C-H

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddziat 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-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

Panstwa dane osobowe b?dq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na zakup (dostawa) paliw plynnych przy

uzyciu kart paliwowych w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(nr post?powania: 2/pn/2020), prowadzonego zgodnie z ustawq z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwiqzku
z wykonywaniem umowy.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadaj^ce upowamienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^zujqcego. 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

^  *...•> ^ ^

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, Jezeli
dotyczy - rdwniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
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• OKRES PRZECHOWVAV.\NU DANVGH
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Panstwa dane osobowe b^dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przyshiguje;
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;

1 Z2
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■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w zqdan zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

IWQRSIACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowien umowy,' zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.

pi "iNFORMAiC JA^^^ZAWSeSIE
IOR^PROFILGWA^^
Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imif i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Slqskiego OW WZ wKatowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufhych, zobowiqzuje-
si§ do: " -

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest zakup (dostawa) paliw plynnych przy uzyciu kart
paliwowych w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasni^ciu lub rozwi^zaniu umowy,
niezalemie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Ppufnych uzyskanych.podczas realizacji umowy wylqcznie w celu
realizacji umowy.

miejscowosc, data czytelr^podpis

Z nyr'-^kfrtra

r.-i) 1 -.v }•• '•ai/ach
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