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Nr zam6wienia: 16/pn/2020

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z2019, poz. 1843 ze zm.).

Numerpost^powania

Post^'powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 16/pn/2020. Wykonawcy

we wszelkich koiitaktach z Zamawiaj^cym proszeni o powolywanie si^ na ww. numer.

Rodzaj zamdwienia: dostawa.

Warto^d zamdwienia jest mniejsza niz 139.000 euro.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest

0 "pzp" lub „ustawie", nale^y przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to. rozumied Slqski Oddzial Wojewddzki

Narodowego Funduszu Zdrowia (Slqski OW NFZ lub Slqski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ niowa jest o „dniach"

nale^ przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest
0 „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 moie zamawiaj^cy od wykonawcy

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).

III. OdIs przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektdw Sl^skiego OW NFZ, zgodnie

z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamdwienia oraz wzorem umowy.

Kod Wspdinego Slownika Zamdwied (CPV): 09.30,00.00-2 energia elektryczna, cieplna, sloneczna i j^drowa.

Realizacja zamdwienia b^dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do

niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.

» Planowan^ ilo^d zamawianej energii elektrycznej w rozbiciu na poszczegdlne punkty poboru w roku 2021 oraz

opis techniczny poszczegdlnych punktdw poboru okre^lono w formularzu opis przedmiotu zamdwienia.

Uwaga!

Zamawiajqcy zastrzega, iz w trakcie realizacji zamdwienia (umowy) w ramach poszczegdlnych punktdw poboru

dopuszcza si? mo^liwoSd zwiekszenia lub niewykorzystania planowanej ilo^ci zamawianej energii elektrycznej,
przy jednoczesnym nieprzekroczeniu w trakcie obowiqzywania umowy wysokoSci wynagrodzenia umownego

brutto.

Opis przedmiotu zamdwienia okreSla standardy jakoSciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.

» Wykonawca winien zlotyd o^wiadczenie, ii posiada podpisan^ umow? z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
na obszarze, na ktdrym znajduj4 si$ miejsca dostaw energii elektrycznej. Tresd o^wiadczenia znajduje sif

w formularzu opis przedmiotu zamdwienia. Na obszarze Zamawiaj^cego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest

Tauron Dystrybucja S.A.

» Wykonawca winien rozliczad energi? elektryczn^ calodobowo, pomimo posiadanych przez Zamawiajqcego grup
taryfowych B23, Cll, C21.
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» Wykonawca winien zapewnid standardy jakosciowe obshigi odbiorcdw zgodne z zapisami ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
a Xak±Q Polskimi Normami, z zastrze^eniem postanowien wzoru umowy.
» Wykonawca winien zrealizowa(5 zamdwienie zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz obowi^zuj^cynii przepisami
prawa, w szczegdlno^ci zgodnie z:

a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833),
b) Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegdlowych zasad ksztaltowania

i kalkulacji taryf oraz rozliczeh w obrocie energi^ elektryczn^ (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 503),
c) Standardami jako^ciowymi obshigi odbiorcy, ktdre zostaly okre^lone w przepisach obowigzuj^cych na gruncie

prawa energetycznego.

W przypadku niedotrzymania przez Wykpnawc? jako^ciowych standarddw obshigi ZamawiaJ^cemu przyshigiwaly
bpdq bonifikaty wedhig stawek okre^lonych w §42 Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie szczegdlowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energiq elektrycznq
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.503), z zastrze2eniem postanowieh umowy (wzoru umowy).

d) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieh publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
e) Ustawq z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

2. Warunki platno^ci; warunki platno^ci zostaly okreslone we wzorze umowy.

3. Inne informacie.

1) Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo^ci skladania ofert czpSciowych.
2) Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert wariantowych.
3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mo2liwo^ci udzielenia zam6wieh, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
4) J^zyk post^powania.

Wyja^nia sip, it zgodnie z zasad^ wyraionq w art. 9 ust. 2 pzp, postppowanie o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzi sip w jpzyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wi^^e sip z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jpzyku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z p62. zm), kt6ra formuhije zasadp
u2ywania jpzyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ustawa 0 jpzyku polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tej2e ustawy nie dotycz^ mipdzy innymi nazw wlasnych,

zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znak6w towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczeh pochodzenia towardw i ustug, norm wprowadzanych w jpzyku oryginahi zgodnie z przepisami o

normalizacji.

4. Podwvkonawstwo

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moZe powierzvd wykonanie czp^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp Z^da wskazania przez Wvkonawcp czesci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawcp firm
podwvkonawcdw fpatrz: formularz oferty).

3) Zamawiajqcy zqda informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich ppdstaw do wykluczenia z udziahi w postppowaniu, jeZeli
podwykonawstwo dotyczy czp^ci zamdwienia polegaj^cego na dostawie energii elektrycznej, a wipe
wymagajgcego posiadania stosownych uprawnien do prowadzenia dzialalno^ci zawodowej w zakresie obrotu
energi^ elektryczn^.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowp o podwykonawstwo naleZy rozumied umowp w formie

2



Nr zamdwienia: 16/pn/2020

pisemnej o charakterze odpiatnym, kt6rej przedmiotem ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce
zamdwienia publicznego, zawartq mi^dzy wybranym przez zamawiajqcego wykonawc^, a innym. podmiotem
(podwykonawcq),. a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane tak^e mi^dzy. podwykonawc^
a dalszym podwykonawc^ lub mi^dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1) Termin wykonania zamdwienia (dotyczy ws^stkich punktdw poboru): od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
/termin zakladany przez Zamawiajqcego/, z zastrzezeniem zdania poni^szego.
Zaitiawiajqcy zastrzega, it w sytuacji, gdyby umowa nie zostala zawarta przed dniem 01.01.2021 r, b^d^
w sytuacji, gdy przedhiiy si? procedura zwi^ana ze zmian^ sprzedawcy, rozpocz?cie dostaw energii elektrycznej
mo^e nast^pid w terminie pdiniejszym ni^ 01.01.2021 r. W takiej sytuacji Zamawiajgcy poinformuje Wykonawc?
na pi^mie wskazuj^c termin rozpocz?cia realizacji umowy (termin rozpocz?cia dostaw). W takim przypadku umowa
b?dzie obowi^zywad w okresie 12 miesi?cy licz^c od wskazanego dnia rozpocz?cia dostaw. Termin obowi^zywania
uiiiowy konczy si? wdwczas z uplywem dnia, ktdry nazwq lub datq odpowiada, poczqtkowemu dniowi terminu,^
a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.

2) Miejsce wykonania zamdwienia: poniiej wskazane lokalizacje Sl^skiego OW NFZ.

Katowice, ul. Kossutha 13

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

Punkty Obshigi ̂ Iqskiego OW NFZ:
Chorzdw, ul. Katowicka 105
Zabrze, ul. Sl?czka 20

V. Warunki udzialu w postepowaniu

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

1) niepodlegajqwykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamdwieniu i SIWZ.

Ad.l) Art. 22 ustl pkt 1 dzd - niepodleganie wvkluczeniu.

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

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofertq oSwiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za5 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

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

wpkt VI pkt 2 SIWZ.

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

dowody na to, Ze podj?te przez niego 5rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jegd rzetelno^ci, .w.szczegdlno^ci

udowodnic naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, Zado^duczynienie

pieni?Zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz

wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych §rodkdw technicznych, organizacyjnych i ka'drowych,.



Nr zamdwienia: 16/pn/2020

kt6re odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si^, jeieli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie upiynql okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powamu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp)..

» Zamawiaj^cy mo2e wykluczyd Wykonawc? na kaidym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 dzd -. spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okre§lonego orzez

Zamawiaiacego w ogtoszeniu o zamdwienia oraz ninieiszei SIWZ.

Art. 22 ust. lb pkt 1 dzd - warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy kompetencji lub uprawnien

do prowadzenia dzialalnoSci zawodowej.

Wykonawca winien wykazad posiadanie uprawnien do prowadzenia dziatalno^ci zawodowej w zakresie obrotu

energiq elektrycznq.

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

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

Europejskiej, w ktdrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj^cego wykonywanie

dzialalno^ci zawodowej w zakresie obrotu energi^ elektryczn^.

Por. art. 32 ustawy z dnia J 0.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).

Skorzvstanle z zasobdw innego podmiotu w zakresie koncesii nie jest mo:fcliwe.

W celu wykazania spelnienia ww. warunku udziahi w post?powaniu, Wykonawca sklada oSwiadczenie o spehiianiu

ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt

VI pkt 3 SIWZ.

Informacje zawarte w o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, 2e Wykonawca spehiia warunek udziahi

wpost?powaniu (art. 25aust.l pkt 1 pzp).

2. W przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia:

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

z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spehiic kaidy
z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

VA. Podstawv wykluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzd

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
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VI. Wvkaz o§wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udzialu vv postepowaniu

oraz brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udziahi w postepowaniu (posiadanie uprawnien do
prowadzenia dziatalnoSci zawodowej w zakresie obrotu energi^ elektrycznq).

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wstepne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunek udziahi w postepowaniu.

Wzor o^iadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego fwww.nfz-katowice.pi')
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu oSwiadczenie Wykonawcy
o przynale^noSci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ustl pkt
23 pzp.

W przypadku przynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze z\oty6 wraz z o^wiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, 2e powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadzq do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Por. art. 24 ustll pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw

dokuraentdw (...).

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

3. Przed udzieleniem zam6wienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostala najwyiej oceniona,

do zloienia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz 5 dni, terminie aktualnego na dzien zloienia nastepuj^cego

dokumentu:

koncesja lub inny dokument potwierdzaj^cy, 2e Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrdw zawodowych lub

handlowych, prowadzonych w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, tj. potwierdzaj^cy uprawnienie do prowadzenia dziatalno^ci zawodowej w zakresie obrotu

energiq elektryczn^.

4. W przypadku wspblneeo ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawc6w:

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcbw wsp61nie ubiegajqcych sie

0  udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzid spebiianie warunku udziahi

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaidy z Wykonawcdw wykazuje

spelnianie warunkdw udziahi w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych sie
0 udzielenie zamdwienia;

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt V pkt
1 ppkt 2 SIWZ przez kaidego Wykonawce wspdlnie ubiegajqcego sie o udzielenie zamdwienia.

5. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym postepowaniu zgodnie z wyborem Zamawiajqcego nie zostala dopuszczona mozliwo^d

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

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1282), przy uzyciu ̂ rodkdwkomunikacji elektronicznej.
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Zamawiajqcy nie dopu^cii r6wnie^ mo^Iiwo^ci komunikacji Zamawiajqcego z Wykonawcami przy u^ciu srodk6w

komunikacji elektronicznej w spos6b okreSlony w dziale I w rozdziale 2austawyz 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 mozliwo^d
skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporzqdzeniu, przy u^yciu ̂ rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem 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/, z tym ie:
1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodnoSd z oryginalem,

2) po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,

sporz^dzonych w postacipapierowej, wlasnor?cznym podpisem.

» Pehiomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie kopii po^wiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o 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 i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pehiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^Ionym 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 wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka2dego z nich dotyczq (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moze ^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw

lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi

w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

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

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym wiimy byd skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.

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

Je2;eli Wykonawca nie zlotyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do

przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlo2enia, uzupehiienia lub poprawienia lub do

udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie ihimo ich zloienia, uzupehiienia lub

poprawienia lub udzielenia wyja^nien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^ienie

post?powania.

Je2eli Wykonawca nie zlo2yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo^yl wadliwe pehiomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zloienia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uhiewaznienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloienia wyja^nien dotycz^cych oswiadczeh

lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.
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7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do zio2enia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzajqcych okoliczno^ci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, je2eli Zamawiajqcy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub mo2e je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieiiiu ustawy z ̂ ia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno^ci podmiotdw
realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost^pno^ci o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5
1 §7 cyt. rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^Ionymi adresami intemetowymi
ogdlnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktdrym mowa powy^ej, ZamawiaJ^cy mo2e 2^da6 od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei mo2liwogci wvmaea wskazania przez Wvkonawce
skonkretvzowanvch o^wiadczeh lub dokumentdw.

»W przvpadku wskazania przez Wykonawcy o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si$ w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlno^ci o^wiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczeh lub
dokumentdw, o ile s^ one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporzqdzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mo2liwo^ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch o^wiadczen lub dokumentdw.

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

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art 24aa ustl pzp mo:i;e w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek

udzialu w postfpowaniu.

» JeS:eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moZe zbadad, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry zloZyl ofert? najwyZej ocenion^
spo^rdd pozostaiych ofert.

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

o$wiadcze6 lub dokumentdw. Osobv uorawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za po^rednictwem poslanca, faksu
lub przy uZyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu
ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, it oferta winna zostad zlozona pod
rygorem niewaZno^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloZone z zachowaniem formy okre^lonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwnieZ w przypadku jego zloZenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a

pzp), zaS oswiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe Z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (rdwnieZ w przypadku ich zloZenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
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w formie wymaganej cyt. rozporzqdzeniem, z jednoczesnym uwzgl^dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi^biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporzgdzenie w sprawie rodzajdw
dokument6wJakich(...)/Dz.U.2018,poz. 1993/.
Uwzgl^dniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwieh publicznych oraz
niekt6rych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwnie^ pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkor^stniejszej oferty, o ktbrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
pr^ u2yciu ̂ rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu ushig
drogq elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), bqdi faksem, bqd^ za po^rednictwem poslanca.

3. Je2eli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy u^yciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o ̂wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kaida ze stron na 2:^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okre^lonym
w SIWZ.

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

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

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moie zwr6ci6 si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nieA

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zam6wien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyja^nieh

niezwlocznie, jednak nie p6miej nii na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je2eli warto^d zamdwienia

jest mniejsza ni2 kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

ze wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^I do Zamawiaj^cego nie pdzniej nit do kohca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jeleli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie

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

mo2e udzielid wyja^nieh albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mo2e przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.

9. Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je2eli koniec terminu do wykonania czynno5ci przypada na sobot? lub dzieh ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Choch6l - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zam6wieh Publicznych;

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy ^:^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:

7.000,00 ziotych (slownie: siedem tysi?cy 00/100 zlotych).

2. Wykonawca mote wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

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

te por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?inym,

gwarancjach bankowych,3)

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pienigdzu naleZy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniZej:
BGK o/KatowiceNr 97 1130109 1 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.; „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. PodchorqSych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?2na, Wykonawca obowi^any jest z\oty6 dokument
-wadium w kasie Slqskiego OWNFZ wKatowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr410.
Tre§6 takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnoSci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dnia6
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa2no5ci^ musi obejmowa6 okres odpowiadaj^cy
terminowi zwiqzania ofertq (30 dni). Bieg tego terminu rozpoc^a si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzien, w kt6rym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mie6 charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw ̂ rodkdw
pieni?±nych na podany wy±ej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^any jest odrzucic ofert?, je^eli 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 zwiqzania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego mo2e przedluzyd termin zwiazania ofert^, z tym

ie Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofertq, zwr6ci6 si? do

Wykonawc6w o wyraienie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhifezy jednak nii 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedhiienie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiieniem okresu wazno^ci

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

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

wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza.

X. OpIs SDosobu Drzvgotowvwania ofertv

A. Zamawiajqcy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzor6w o^wiadczen) w sposdb trwaly poprzez

wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby

miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiajqcy prosi o wykonanie kserokopii

danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleZy umie^ci6 w zal^czniku do danego formularza,

sporzqdzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem
wzor6w formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapis6w znajduj^cych si?
we wzorach formularzy stanowiqcych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

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

oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Je2eli Wykonawca edytuje formularz lub o^wiadczenie.
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zobowi^zany jest dokiadnie przeczytac jego tre^d oraz pordwnad z oryginalnym zapisem SIWZ w formacie pdf.

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

zawieraiaca skan podpisu Dvrektdra Slaskiego OW ISfFZ.

Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i oswiadczen. W przypadku, gdy

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

odrzuceniu.

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

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

zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokiimencie

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

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi^ poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale:^ dol^czyd

do oferty. Ofertf, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa^iona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez psob? nieupowa^nionq zostanie uznana za niewazn^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygptowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Wykonawca winien dostarczyd oferty w nast^puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^ i adresem

Zamawiaj^cego:

Narodo^ Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewddzki

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

Przetarg nieograniczony - nr 16/pn/2020

DOSTAWA ENERGIIELEKTRYCZNEJ

NIE OTWIERAC PRZED: Z1..1J1. JOZfl godz. 13.00

Jeieli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,

ze przesytka zawiera oferty oraz wskazad numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci za

nast^pstwa spowodowane brakiem wtaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek z ww.

informacji.

E. Zamawiajqcy prosi o wlo2enie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zalqczniki wymienione w pkt 14 formularza oferty,

z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oSwiadczen lub zaSwiadczeri skladanych przez Wykonawcy zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, 2e nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinien umieScid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnicf 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 tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktdre jako cahsc lub w szczegolnym

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 uprawniony do korzystania z informacji
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lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialcmia w. celu utrzymama
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je:^eli Wykonawca, nie pdiniej ni:^ w terminie
skladania ofert, zastrzegi. ze nie mogq by£ one udost^pniane oraz wykazak \± zastrzeione infbrmacje
stanowi^ tajemnic^ przedsi^bidrstwa. Wykonawca. nie nio:^e zastrzec informacji,. o ktfirych mowa w art. 86
ust. 4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moie zlotyd tylko Jedn^ ofert^ na caJe zam6wienie. Ofert? sktada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewaino^ci. Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na ztozenie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSb zlozonej oferty musi odpowiadab tre^ci SIWZ. Oferta zostariie odrzucona przez - ZamawiaJacego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp-

H. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zaradwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si?
o udzielenie zamowienia musza zalaczyd do oferty pehiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

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

do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument petnomocnictwa winien

odpowiadad zasadom bkre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pebiomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczed:

1) formularz oferty nale2y wypelnid i.podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY P0DA6 CEN^
CALKOWltA OFERTY ZA REALIZACJ^ CAEEGO ZAMOWIENIA.
zgodnie z kalkulacJa cenowa z pkt la;

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

nale^ wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zalaczyd do formularza oferty);

3) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platno^d

nale2y wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zalaczyd do formularza oferty);

4) wzdr oswiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

naleiy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zalaczyd.do formiilarza oferty);

5) wzdr. oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^d

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

1. Ofert? nale^ ztoiyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddziaf Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowic^ nokoi nr 208A (11 pi?tro),
w terminie do dnia do godziny 12.00.

la. Zamawiajqcy informuje, iz z uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.2020, poz. 491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwi^zku z tym obostrzenia, korespondencja
przychodz^ca do Sl^skiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl?dnienie niniejszego przy skladaniu ofert.

W przypadku osobistego dostarczenia oferty, pdiniej nii na 24 h przed uplywem skladania ofert,

Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiajqeego o ziozeniu oferty,

Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje it wprowadzenie szczegolnej procedury postfpowania z korespondencjq
wpfywajqcq w formie papierowej, ktora zostala zastosowana przez OW NFZ w Katowicach nie wplywa
w zaden sposob na termin ziozenia ofert przez Wykonawcdw.

2. Zamawiajqcy niezwtocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zloiona po terminie.

3. Wykonawca moie, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofad ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu 5.1..111..20Z0o godzinie 13.00 pod adresem wskazanym w pkt 1,
sala nr 4.12 (IV pi?tro).

4a. W zwiqzku z ogloszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r, poz. 491 ze zm.), transmisja

z otwarcia ofert b?dzie dost?pna na oficjalnym kanale Slqskiego Oddzialu Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:

https://www.voutube.com/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w.

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot? (brutto), jakq

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a tak2e informacje

dotyczqce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych

w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfe-katowice.pB

informacje dotyczqce:

1) kwoty, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia;

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

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnoSci zawartych w ofertach.

XII. Qpis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przyslugujqce Wykonawcy

z tytuhi realizacji zamdwienia. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq zamdwienia,

zgodnie ze wzorem umowy.

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

3. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiqzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z ofertq

informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalqczono do SIWZ) zawierajqcq rdwnie2

informacj? odnoszqcq do kwestii „mechanizmu podzielonej platno^ci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jeieli
zlo2ono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z

przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi

przepisami.

4. Mechanizm podzielonej platnoSci-jeieli dotyczy

Zamawiajqcy informuje, 2e b?dzie realizowal platnoSd za faktury z zastosowaniem mechanizniu podzielonej

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

polecenie zaplaty, jeieli umowa dotyczy towardw lub ustug wymienionych w zalqczniku nr 15 do ustawy
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0 podatku od towardw i ushig. Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystany do zaplaty za
czyimd^ci lub zdarzenia pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze
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) bmtto, czyli
uwzgledniajqc^ podatek VAT, za wyjqtkiem sytuacji zwolnienia z VAT h^di opodatkowania stawk^ 0%.

5. Uwaga! Cena jednostkowa netto za IkWh winna zostad podana z dokladnoSci^ do czterech miejsc po

przecinku.

Cena (warto^6) netto oferty oraz cena (warto^d) brutto oferty, a takZe warto^6 podatku VAT zawarte w ofercie

winny zosta(3 przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu
zasady, iz ceny (warto^ci) naleZy zaokrqgla6 do pelnych groszy, przy czym koricdwki ponizej 0,5 grosza

pomija si^, a ko6c6wki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do 1 grosza.

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

7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b^d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

XIII. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z nodaniem wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

0 wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione poniZej kryterium oceny ofert

oraz nast?puj^cy spos6b oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

Liczba punktdw w kryterium = x 100 pkt xlOO%

cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona napodstawie art. 91 ust.2apzp.

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

»Punkty b?d4 liczone z dokiadno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyraionej w pkt

XII pkt 5 zd.2 SIWZ.

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

umowy w sprawie zamdwienia publicznego

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

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spelnia

wymagania Zamawiaj^cego okre^lone 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.

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

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

Formq przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl^dnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22.06,2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ. U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy mo2e zawrzed umow? przeduplywem termindw, o ktdrychmowa w art. 94 ustl pzp, je2eli:

a) w przypadku tiybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub
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b) w post^powaniu o udzielenie zam6wienia o warto^ci mniejszej nii kwoty okre^lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp upiynql 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 konczqce post?powanie odwolawcze.

4. Doktadny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informujqcym o wyborze
ofeity lub w pi^mie odr^bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazi6 zgod? na podpisanie
umowy drogq korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

5. Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si^ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jeieli dotyczy),
Zamawiajacy moZe wybrad ofert^ najkorzystniejsza spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba Ze zachodzq przeslanki uniewaZnienia post?powania, o ktdrych mowa w art.

93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia naleZvtego wvkonania umowv

Zamawiaj^cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

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

umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do

SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszie zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamowienia.

2. Integraln^ cz^^ci^ przyszlej umowy Klauzula informacyjna stanowi^ca zal^cznik nr 3 do umowy.

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

XVIL Pouczenie o §rodkach ochronv prawnei przvsluguTacvch Wvkonawcv w toku Dostepowania o udzielenie

zamdwienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takZe innemu podmiotowi, jeZeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moZe ponie^d szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwnieZ organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej

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

na podstawie ustawy.

5. JeZeli warto^c zamdwienia jest mniejsza niZ kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przysluguje 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;

3) wykluczenia odwohij^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzuceniaoferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywac czynno^d lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodno^c z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad Z^danie oraz wskazywad

okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.
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7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wIasnor?cznyin podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

8. Odwohijqcy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
spos6b, aby mdgt on zapoznac si? z jego tre^ciq przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci,
do ktdrej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na ktore nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^c albo
dokonuje czynno^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzeZeniem art.
180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego
przysluguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, Jezeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Sk^g? wnosi si? do sgdu okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajqcego.
Skarg? wnosi si? za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylajqc jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo^enie skargi w plac6wce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu sqdowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mote wnie^d takZe Prezes

Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du mote takte przyst^pid do tocz^cego si? post?powania.

Do czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy p prokuratorze ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

14. Szczegdlowe zasady zwi^ane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zam6wien

publicznych.

XVIII. RODO: informacia dla Wvkonawcdw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Racfy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie oochronie danych) (dalej:
RODO), Zawaw/q/^qypodajenast?puj^ce informacje:

Narodowy Fundiisz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewddzkiego NFZ, w zairesie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojew6dzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo skontaktowad
w nast?pujqcy sposdb:

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

• za poihoc^ platformy ePUAP,
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' e-mailem: kanceIaria@nfz-katowice.pl

OR oeHRoSilpIm ch
W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez ^l^ski Oddzial Wojewddzki NFZ mo^na
kontaktowac sif z Inspektorem Ochrony Danych w nast^puj^cy sposdb:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Slqskiego OW NFZ www.nfz-katowice.pk
■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

Panstwa dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post^poWaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego znak: 16/pn/2020, prowadzony

m w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawq prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlno^ci:

■  RODO, w szczegolno^ci art. 6 ust. 1 lit c;

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

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 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. o 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;

■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Yci I
,  .. / . :

Odbiorcami Panstwa danych osobowych l3?dq osoby lub podmioty, kt6rym udost^pniona zostanie dokumentacja

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

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowamienie do

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowi^j^cego (w tym na podstawie
ustawy o dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z kt6rymi

administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych

osobowych nie zamierza przekazywa6 Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzei:eniem sytuacji gdy
taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

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

post^powania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.

l|p®w®s©IKlSirflHlB5®lW0lHzA.. .W - I
W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcz^ przvshiguie:

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

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

zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie mote naruszac integralnosciprotokolu orazJego zalqcznik6w\

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo Zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzeieniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby flzycznej lub prawnej,
lub z uwagi na waine wzgl^dy interesu publicznego Unii EuropejskieJ lub panstwa czlonkowskiego;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ±e przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO;

Nie przvshiguie Pahstwu:

16
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■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;
' prawo do przenpszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO\

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

• INFORMACJA O WYM(®Ulf
Obowi^zek podania danych osobowych bezpo^rednio Pahstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwigzanym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikaj^ zpzp.

W odniesieniu do Pahstwa.d^ych.osobowych decyzje nie b?dq podejmowane w sposdb zautomatyzowany w tym
profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale:fy fakt ten

natychmiast zgiosid Zamawiaj^cemu.

K/n(

I  17
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Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fifma:

OFERTA

Narodowy Fundusz Zdrowia
^l^ski Oddzial Wojewddzki
uL Kossuthja 15
40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: jezeli dotyczy

CEIDG: jezeli dotyczy

Numet REGON: jezeli dotyczy

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

stroiia www: (jezeli jest)

nr telefonu: nr faksu: ...

Nr rachunjku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie m6gt zwrocic wadium:

/dotyczy wadium wniesionego wpietuqdzu/

1. Nawi^zuj^c do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na dostaw^ (zakup) energii elektrycznej do

bbiektow Sl^skiego OW NFZ oferujemy wykonanie dla Sl^sHego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego
zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen§ oferty:

zl brutto.

zgodnie z kalkulacj^ cenowq^ z pkt la formularza oferty.

UWAGA! Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp
braz podzielona platnosd

<5^
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la. Kalkulacja cenowa (kalkulacja ceny oferty):

A ■ B C D  . E F

Lp.
Ilosc zamawianej
energii
elektrycznej
[kWh]
^lanowana)

Oferowana cena-

jednostkowa netto
w zl za kWh

(podana z
dokladnosci% do
czterech miejsc po
pfzecinku*)

Wartosc netto w zl (B x
C) (podana z
doMadnosci^ do dwoch
miejsc po przecinku*)
Ilosc zamawianej energii
elektrycznej x cena
jednostkowa netto w zl

Kwqta 23% podatku
VAT (podana z
dokladnosci^ do
dwoch miejsc po
przecinku*)
(obliczona od
wartosc netto

z kolumny D) w zl

Wartosc brutto w zl

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

1 1339 300

*patr2 pkt XII pkt 5 SIW2

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

z SIWZ, w tym wzorem umowy.

2. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy siq wykonac zamowienie w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia
31.12.2021 r. /temin ̂ kladany Zamawiajcicegol

Jednoczesnie wyrazamy zgod? na ponizsze zastrzezenie Zamawiajitcego.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz w sytuacji, gdyby umowa nie zostala zawarta przed dniem 01.01.2021 r. b^dz

w sytuacji, gdy przedluzy si? procedura zwi^zana ze zmian^ sprzedawcy, rozpocz?cie dostaw energii elektrycznej

moze nast^pic w terminie pozniejszym niz 01.01.2021 r. W takiej sytuacji Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawc?
na pismie wskazuj^c termin rozpocz?cia realizacji umowy (termin rozpocz?cia dostaw). W takim przypadku
umowa b?dzie obowi^zywac w okresie 12 miesi?cy licz^c od wskazanego dnia rozpocz^cia dostaw. Termin
obowi^zywania umowy konczy si? wowczas z uplywem dnia, ktory nazw^ lub dat^ odpowiada pocz^tkowemu
dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi^cu nie byio - w ostatnim dniu tego miesi^ca.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki plapio^ci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania
oferty rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu skladania ofert.

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

6. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia formularz opis przedrriiotu
zamowienia zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do-
realizacji zamowienia na warunkach okreslonych w ww. formularzu.

7. Oswiadczamy, ze zai^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamo-vwenia wzor umo-wy zostai przez
nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach okreslonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie-wyznaczonjmi przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zobowi^,zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

kN
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9. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast^puj^cym podwykonawcom wykonanie nast^pujq^cej cz^sci
zamowienia*:

Lp. cz?sc zamowienia fitma podwykonawcy

cz^sc zamowienia, ktotej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz flrm^

podwykonawcy/6w.

10. Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowi^zki infprmacyjne przewidziane w art 13 lub art 14 Rpzporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochroriy osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych psobowych i w sprawie swobodnegp przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporzstdzenie o ochronie danych) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ublegania 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 wyi^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosbwnie do art 13 ust 4 lub art 14 ust. 5
RODO, tresci oswiadczenia, Wykonawca nie sklada, tj. nale:zy wykreslic tresc o^wiadczenia. albo wpisac
NIE DOTYCZY.

11. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnoSci dla Wykonawcy /osoby repiezentuj^cej
Wykonawc^.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ztozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego - zamowienie nr 16/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufiiych,
zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektdw Sl^skiego. OW NFZ
w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy
w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

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

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

1) KRS □

2) CEIDG □

3) pelnomocnictwa □

zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
\  3
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*za2naczyc ppdpunkfy dotycz^ce Wykpnawcy

Ospba/osoby upowaizmone (upetnompcnione) do reprezentacji Wykonawcy w nimejszym
ppst^powaniu:

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

13. Oswiadczamy, iz naleiymy/nie nalezymy* do grupy malych lub srednich ptzedsi^biotstw.

* niepotrzebne skreslic

Definig^ makgo ora^ hvdniego pr^dsi^biorg;, a taki^e mikropr^dsiibhrcf :(amera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Prawo pr^dskbiorcouf (t.j
Di^.U. ̂ ^2019 f.pof(. 1292). Zgodnie s^art. 7 usUlpkt 1-pkt3 (yt. ustauy u^te w ustawie okresknia o:(nac^aje{:
1) mikroprzedsi^biorca - pn^dsi^biorci, ̂ 1^0 ̂  najmniej jednym roku dmch ostatnich lat obrotouych spelniai Icicv^nie nast^ujqce .
ivarunki:

a) ̂trudnial mdniorocT^nie mniej nii^ 10 pracownikow orav(^

b) osicigncil rocv^y obrot netto ̂  spn^daiy towarow, nyrobow i uslug ora^ ̂  operagi finansouych niepr^kracv^jciy rownowartosci w ̂iotych 2
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor^pd^nego na konkc jednego ̂  tych lat nie prv^kroctyly rownowariosci w ̂otych 2 milionow
euro;

2) maiy przedsi^biorca - pr^dsiibiorci, ktoty w co najmniej jednym roku ̂  divoch ostatnich lat obrotouych spelniai iqcs^nie nast^ujqce
warunki:

a) i(atrudnial s'rednioroc^nie mniej ni^ 30 pracownikow ora^

b) osiqgneil roct^ry obrot netto t(e sprc^edaiy towai^w, uyrobow i uslug ora^ ̂  operagi ftnansouych niepr^ekrac^jci<y rownowartosci u> f(lotych 10

milionow euro, lub suny aktyworv jego bilansu sporv(pds(pnego na koniec jednego ̂  tych lat nie pr^kroc^yly rownowartosci w ̂oych 10 milionow
euro - i ktoy nie jest mikroprt^dsi^biorcci;

3) iredni przedsi^biorca - prs(edsi^biorc^, ktoy w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotouych spelniai Icics^nie nast^ujcice
warunki:

a) t(atrudnialsrednioroct(niemniejnii(^250pracownikoworac;^

b) osicfgnqi rocs(ny obrot netto s(e sprt^daiy towarow, uyrobow i uslug orat^ operagi ftnansonych niepn(ekracv;ajeiy rdwnowartosci w t(lotych 50
milionow euro, lub sumy akywow jego bilansu spor^dt^nego na koniec jednego tych lat nie pri^ekrociyfy rownowartosci w ̂loych 43 milionow
euro

- i ktoy nie jest mikropr^dsi^biorcq, ani malymprt^edsi^biorcci.-

14. Zal^cznikami do niniejszego fonnularza oferty sq nast^puj^ce wypelnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp

3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) petnomocnictwo osob repre2entujji.cych Wykonawcy (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis
notarialny) - jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

5) inne - jezeli dotyczy
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Uwa£-a!

1) oswiadczenie o przynaleznosci edbo braku przynaleznosci do tej same) gnipy kapitatowej Wykonawca
sklada w termink 3 dni od v^miesv^nia infomagi, o ktorej mom uf art. 86 ust.5 na stronie intemetomj unmv.nffr-
katomce.pl

2) koncesja lub inny dokumentpotwierdzaj^cyj ze (.,.) sktadanajest na wes(pante Xamamajapego, o ktorym mowa w art, 26
ust.2 p;p (patrs^ SIWZ)

nazyasko upehiomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

5

,f^sa Uido'.vsi';:
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formularz opisu przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamowienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do oblektow Sl^skiego OW NFZ, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu

zamowienia oraz wzorem umowy.

Planowana ilosc zamawianej energii elektrycznej w rozbidu na poszczegolne punkty poboru w roku 2021:

Wykaz miejsc poboru Planowana ilosc

w kWh na rok 2021

Katowice, ul. Kossu^a 13

1 191 300

' Szczyt przedpoiudniowy ok. 26%

Szczyt popotudniowy ok. 14%

Reszta doby ok. 60%

Rybnik, ul. 3 Maja 29 35 000,.

i

Cz^stochowa, ul. Cz^toryskiego 28 ■  30 000

Chorzow, ul. Katowicka 105 8 000

Zabrze, ul. Sl^czka 20 . 5 000

Piekary Sl^skie, ul. Kosduszki 22 70 000

Suma 1339 300

Uwaga! Zamawiaj^cy zastrzega, iz w trakcie realizacji zamowienia (umowy) w ramach poszczegolnych punktow poboru dopuszcza si? mozliwosc zwi^kszenia lub

niewykorzystania planowariej ilosci zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu w trakcie obownysywania umowy wysokosd wynagrodzenia

umownego brutto. Wykonawca wyraza na niniejsze zgod?.
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formularz opisu przedmidtu zamowienia

» Wykonawca oswiadczaj iz posiada podpisan^ umow? z Operatotem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na ktorym znajduj^ si? miejsea dostaw energii

elektrycznej. Na obszarze Zamawiaj^cego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja S.A.

» Wykonawca oswiadcza, iz b?dzie rozKczac energi? elektryczn^_ caiodobowo, pomimo posiadanych przez Zamawiaj^cego grup taryfowych B23, Cll, C21.

» Wykonawca oswiadcza, iz zapewnia standardy jakosciowe obslugi odbiorcow zgodne z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 833 z pozn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, a takze Polskimi Normami.

» Wykonawca zobowi^uje si? zrealizowac zamowienie zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz obowi^uj^cymi przepisami prawa, w szczegolnosd zgodnie z:

a) Ustawy. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z pozn. zm.),
b) Rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrode energi^

elektryczna (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 503),

c) Standardami jakosdowymi obsiugi odbiorcy, ktore zostaty okreslone w przepisach obowi%zuj^cych na grunde prawa energetycznego.

d) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc? jakosdowych standardow obslugi Zamawiaj^cemu przyslugiwaly b?d^ bonifikaty wedlug stawek okreslonych w

§42 Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrode energi^

elektryczn^ (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.503), z zastrzezeniem postanowien umowy (wzoru umowy).
e) Ustawq,z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),

Q Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

Zamawiaj^cy informuje:

1) Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na wystawianie faktur szacunkowych.

2) Zamawiaj^cy. me W5rraza zgody na zmian? cen jednostkowych poza sytuacjami przewidzianymi we wzofze umowy.

3) Aktualnym Sprzedawcq. energii elektrycznej dla wskazanych punktow poboru energii (PPE) jest TAURON Sprzedaz Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 60, 30-417

Krakow. Umo'sva z ww. podmiotem zostala zawarta na czas ozhaczony, tj. do dnia 31.12.2020 r. Qest to kolejna zmiana Sprzedawcy).

4) Obiekt w grupie taryfowej B23 posiada uklad poniiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy, podobnie jak i pozostale PPE.
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II. Opis techniczny poszczegolnych punktow poboru:

formularz opisu przedmiotu zamowienia

Lp. Punkty poboru Miejsce dostarczenia i odbioru Moc przylaczeniowa Moc umowna Grupa Grupa przyl^czeniowa Okres rozliczeniowy
ener^ elektrycznej, taryfowa ■

1. Katowice, 1.) Na przyl^czu nr 1 Zasilanie podstawowe 1.) Zasilanie Zasilanie Zasilanie podstawowe: 1 miesi^c
ul. Kossutha 13 zadski pr^dowe na 350kW podstawowe: podstawowe: m

— Budynek A wyjsdu kabla z 190 kW- B23

rozdziekii SN w stacji styczen-maj.
K1306. pazdziemik-

2.) Na przylaczu nr 4 Zasilanie rezerwowe grudzien IV;
zadski pr^dowe na 250kW 250kW- Zasilanie Zasilanie rezerwowe:

wyjsdu przewodow od czerwiec--- rezerwowe: IV

zabezpieczeh w zl^czu wrzesien ■ C21

kablowyni w kierunku 2.) Zasilanie
instalacji klienta rezerwowe:

55kW-

kwartal I-IV

2. Katowice, 3.) Na przylaczu nr 2 ■ Zasilanie podstawowe 1.) Zasilanie B23 III 1 miesi^c
ul. Kossutha 13 . zadski pfadowe na 310kW podstawowe:
-r Budynek B wyjsdu kabla z 120kW-

rozdzielni SN w stacji styczeh-maj,
K130'6. pazdziemik-

4.) Na przylaczu.nr 3 Zasilanie rezerwowe grudzieh;
zadski pr^dowe na 310kW 170kW-

Tx^sdu kabla z czerwiec-

rozdzielni SN w stacji wrzesieh;

. K997 2.) Zasilanie
rezerwowe:

65kW kwartal

I-IV

4. Rybnik, Zadski pr^dowe na wyjsdu 40kW 40kW-kwartal I- Cll V 2 miesi^ce
ul. 3 Maja 29 przewodow od zabezpieczen w IV
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formularz opisu przedmiotu zamowienia

zi^czu kablowym w kierunku
instalacji odbiorcy

5. Chorzow,
ul. Katowicka 105

Zaciski pr^dowe przewodu przy
izolatorach stojaka dachowego
na wyjsciu w kierunku instalacji
odbiorcy

40kW 40 kW kwartai I-

IV

Cll V 2 miesi^ce

6. Zabrze,

ul. Sl^czka 20

Zaciski pr^dowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczen w
zl^czu kablowym w kierunku
instalacji klienta

llkW 7 kW- kwartai, I-

IV

Cll V 2 miesi^ce

7. Cz^stochowa,
ul. Czartor5rskiego
28.

Zaciski pr^dowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczen w
zl^czu kablowym w kierunku
instalacji klienta

27kW 27 kW- kwartai, I-
rv

Cll .V 2 miesi^ce

8. Piekary Sl^skie,
uL Tadeusza

Kosciuszki 22

Zaciski pr^dowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczen w
zi^czu kablowjmi w kierunku
instalacji klienta

50 kW, styczen — maj
31 kW; czerwiec -

wrzesien 15 kW;

pazdziemik —
grudzien 31 kW

0 21 rv 1 miesi^c

III. Wykonawca oswiadczay iz zobowi^uje si^ wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie z wzorem umowy.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawidela/li Wykonawcy:

Data podpis/y

mgr. Ter^aUzdowska
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
. Narodowym Funduszem Zdrowia — ̂Ij^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha
13, reprezentowanym przez:

— Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziaia; ; na podstawie
petnomocnictwa nr z dnia (kopia w zaiaczeniu), zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

2 siedzib^ w , adres: , wpisanym do , pod numerem
NIP: REGON: , wysokosc kapitalu zakiadowego:

zl /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala: — , zwanym dalej „Wykonawc^",
o tresci nast^puj^cej:

§1

Postanowienia wst^pne

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektow ̂ l^skiego OW NFZ, zwana takze
sprzedaz^ energii elektrycznej, zgodnie z niniejsz^ umow^ w tym z zal^cznikiem nr 1 do umowy - opis przedmiotu

umowy.

Wykonawca zobowi^zuje si§ do realizacji sprzedazy energii elektrycznej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

oraz obowij^zuj^cymi przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z:

a) Ustaw^ z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 833),

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

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

c) Standardami jakosciowymi obslu^ odbibrcy, ktore zostaiy okre^one w przepisach obowi^zuj^cych na

gruncie prawa energetycznego.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawc? jakosciowych standardow obslugi Zamawiaj^cemu przyslugiwaly

b?d^ bonifikaty wedlug stawek okreslonych w §42 Rozporz^dzenia Ministra Gospodarki z dnia 06 marca 2019 r.

w sprawie szczegoiowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeh w - obrocie energi^ elekpyczn^

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.503) z zastrzezeniem postanowieh umowy.

d) Ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),

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

Q Umowa nie obejmuje spraw zwi^zanych z dystrybucjji energii elektrycznej, przyl^czeniem, opomiarowaniem

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

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

g) Wykonawca ma zawarte stosowne umowy z OSD, timozliwiaj^ce sprzedaz energii elektrycznej do obiektow

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

dystrybucji energii elektrycznej umowy z Tauron Dystrybucja S.A.

h) Zamawiaj^cy oswiadcza, ze dysponuje tytulera prawnym do korzystania z obiektow, do ktorych ma bye

dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej timowy.

i) Niezwlocznie po zawarciu umowy Wykonawca przesle na adres e-mail Zamawiaj^cego: plik

(formularz), ktory Zamawiaj^cy wypelni podajv wszystkie niezb^dne dane do przeprowadzenia procedury zmiany

sprzedawcy.

1/
^ ll/
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■  ■ §2

Podstawowe zasady spfzeda^ev energii elektfvcznej
1. Wykonawca zobowi^zuje si^ do zlozenia OSD w imieniu Zamawiaj^cego zgloszeiua o zawarciu umowy

na sprzedaz energii elektrycznej.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? do sprzedazy, ,a Zamawiaj^cy zobowi^zuje sie do zakupu energii elektxycznej
dla punktow poboru okreslonych w zai^czniku nr 1 do umowy.

3. Planowana ilosc zamawianej energii elektrycznej: 1339 300 kWh.

4. Zamawiaj^cy zastrzega, iz w tr^cie realizacji umowy w ramach poszczegolnych punktow poboru dopuszcza si?
mozliwosc zwi?kszenia lub niewykorzystania plariowanej iloki zamawianej energii elektrycznej, przy jednoczesnym
nieprzekroczeniu w trakcie obowi^ywania umowy wysokosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w §4 ust.2 umowy. Wykonawca wyraza na niniejsze zgod?.

5. Moc umown^ warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla punktow poboru wymienionycli
w zal^czniku nr 1 do umowy .okreslaj% umowy o swiadczenie uslug dystrybucji zawarte pomi?dzy Zamawiaj^cym
a OSD. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy udost?pni ww. umowy.

§3

Zobowig^zania Stron

1. Wykonawca zobowi^je si? do:

a) sprzeda^ energii elektrycznej do obiektow Zamawiaj^cego (miejsc poboru) wskazanych w zal^czniku nr 1

do umowy,

b) przestrzegania standaidow jakosdowych obsiugi odbiorcow,

c) udzielania informacji w sprawie wzajemnydi rozliczen,

d) zapewnienia Zamawiaj^cemu dost?pu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii

elektrycznej pobranej przez Zamawiaj^cego.

2. Wykonawca zobowiqmje si? pelnic funkcj? podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energji elektrycznej

sprzedanej w ramach niniejszej umowy.

3. Kosztywynikaj^cezdokonania=bilanso\^wiiazostafyuwz^?dnione weenie energii elel^cznej.

4. Zamawiaj^cy zobowi^je si? do:

a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowi^ziij^cymi przepisami prawa,

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

c) zabezpieczenia przed uszkodzeniem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,

d) niezwlocznego informowania Wykonawcy o zauwazonych wadach lub usterkach w ukladzie pomiarowo-

rozliczeniowym oraz o innych okolicznosciach maj^cych wplyw na mozliwosc niewlasciwego rozliczania za energi?. •

§3a

Po dwy ko nawcy

1. Wykonawca nie powierza/ powierza podwykonawcy/podwykonawcom ^

/firma podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w oferde Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr

16/pn/2020, tj — nalezy odpowiednio wykresUd w zakresie, w jakim

nie dotyczy.

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

z podwykonawcy wskazanego w oferde Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 16/pn/2020. Zmiana b%dz'

rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny.zmiany b^dz

rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaniem nowego podwykonawcy dla cz?sd zamoydenia

wskazanej w ust.l, przy jednoczesnym zachowaniu wymogow dotycz^cych podwykonawcy, a wynikaj^cych

z warunkow okreslonych w zamowieniu nr 16/pn/2020 ~ jeieli dotyczy.
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§4

Wynagfodzenie umowne. Zasadv fozUczen i pfatnosci.
1. Spi^edawana energia elektryczna b^dzie rozliczana wedlug ceny jednostkowej energii okreslonej ponizej,

zgodnie z zal^cznikiem nr 2.do umowy — kalkulacja ceny:

Cena zt netto za IkWh.

2. Wynagrodzenie calkowite umowne wynosi zl brutto (slownie: zl brutto)
zgodnie z zal^czniluem nr 2 do umowy (kalkulacja ceny). Wskazana kwota nie moze zostac przekroczona
w trakcie obowi^zywania.umowy, z zastrzezeniem ust.5.

Umpa/ IT tirrvbadku, gdv oboma^ek podatkom svoiime y pr^episam o podatku od tawarow i mlm bedme spnc^wal
na Zamawiaia^m. ̂ 4 ust.2 hr^i:

2. Wynaffod^nie caikomie umowne uynosi (siownie: ^odnie ^i(ic^ikiem nr 2 do umouy
(kalkulaga ceny) ora^ stanowi wyna^od^enie bes^ podatku od towarow i using (VAT). Wskazana kwota nie mo^e ^pstac
prs^krocs^pna w trakcie obowi({cywania umowy. Obowiei5(ekpodatkowy sgodnie c^pr^episami opodatku od towarow i using h^d^e
spocsywal na Zdmawiajqppm —je^li dotycsy.

2a. Mechanizm tzw. Podzielonej platnosci, o ktorym mowa w § 8 umowy dotyczy:

(zapis stosownie do deklaracji Wykonawcy

na fotmularzu wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc)

3. Cena jedriostkowa wskazana w ust.l, wedlug ktorej rozliczana b^dzie sprzedaz energii elektrycznej, pozostanie

niezmienna przez caly okres obowi^ywania umowy. Zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej
(odpowiednio brutto lub netto) moze nast^ic tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podalku VAT lub
podadcu akcyzowego b%dz w przypadku obnizenia ceny, co zostanie przez Strony potwierdzone stosownym
aneksem do umowy wskazuj^cym na dat^ wejscia w zycie zmiany. Ewentualna zmiana stawek nie wplynie na

zmiany wysokosci wynagrodzenia calkowitego umownego, o ktorym mowa w ust.2 umowy, przy uwzgl^dnieniu
postanowien ust.4 umox^y.

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

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

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

rozliczeniowy zblizy si? do wysokosc kwoty ww. wynagrodzenia calkowitego umownego przed uplywem
okresu obowi^zywania umowy, umowa ulega rozwi^aniu w dniu osi^gni?cia b^dz zblizenia si? do tej kwoty.
Zamawiaj^cy poinformuje o niniejszym pisemnie Wykonawc? wskazuj^c konkretn% dat? rozwi^zania umowy.
Wykonawcy w kazdym przypadku przysluguje prawo z^dania zaplaty naleznosci za faktyczny okres sprzedazy

energii elektrycznej Zamawiaj^cemu.

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

nast^ila zmiana umowy w zakresie zwi?kszenia kwoty wynagrodzenia calkowitego umo\wiego, o ktorym

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

podstawie niniejszej umowy energi? elektryczna w okresie do dnia rozwi^z^a umoyy. Zwi?kszenie kwoty

wynagrodzenia iiie moze jednak przekroczyc 20% wynagrodzenia calkowitego umownego, o ktorym mowa
w ust.2.

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

umownego okreslonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

7. Naleznosc Wykonawcy za zuzyt^ energi? elektryczn^ w oktesach rozliczeniowych ustalonych przez OSD

obliczaiia b?dzie jako iloczyn sprzedanej energii ustalonej na podstawie wskazan urz^dzen pomiarowych
udost?pnionych przez OSD, zainstalowanych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych oraz ceny jednostkowej
energii elektrycznej okreslonej w niniejszej umowie. Do tak wyliczonej naleznosci Wykonawca doliczy.podatek
VAT.

\tV
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Uii/fipal Wpr(Vpadku, ohowta^ek podatkowy ymdnie vpr^episami o podatku od towarow i uslm spoc^wa na 2amamiaja(^m.
ustJ brs^i:

7. N' ak^osc Wykonawi^ s^a energk dekttyc^nci w oktesach rozUczeniowych ustalonycb przez OSD oblie^ana
b^d^e jako iioctyn spn^edanej emrgii mtalomj na podstawie mka^n ur^d^n pomiaroj^ch udost^nionych pT^\ OJD,
t(ainstalo)vanych w ukiadach pomiarowo-ro^cv^niowych ora:i^ ceny jednostkomj mrgii ekktrycznej okreslonej w mniejs:(ej umowie. Na
Zamawiajc{<ym spoctywa obowiai^ek podatkowy v^odnio v^pn^episami o podatku od towarow i using.
8. W przypadku wyst^ienia rozbieznbsci co do ilosci dostarczonej energii elektrycznej, a wynikaj^cej

z porownania dowodu ksi^gowego (faktury) Wykonawcy oraz faktury wystawidnej przez OSD, Wykonawca
skoryguje uprzednio wystawion^ faktury, uwzgl^dniaj^c ilosci podane przez OSD.

9. Naleznoki za dostarczon^ energi^ elektryczn^ bgd^ regulowane na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawcy.

10. Faktury rozliczeniowe wystawiane b^d^ na koniec okresu rozliczeniowego w ci^gu 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawcy odczytow licznikow pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

11. Naleznosci wynakaj^ce z faktur VAT b?d% platne w ci^gu 21 dni licz^c od daty prawidlowego wystawienia
faktury z tym zastrzez^em, iz termin platnosci zostanie kazdorazowo zachowany w przypadku, gdy naleznosc
wpiynie przed uplywem 14 dm licz^c od daty dor^czenia Zamawiaj^cemu prawidlowp wystawionej faktury
wraz z zai^cznikiem, o ktorym mowa w ust.15.

12. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzglgdnic ponizsze dane, a takze — jezeli dotyczy zapisy o mechanizmie

podzielonej platnoki:

Narodowy Fundusz Zdrpwia z siedzib^ w Warszawie ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa,

NIP: 1070001057. Odbiorc^ i piatnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib^ w
Katowicach, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

13. Za dzien dokonania zaplaty uznaje si§ dat^ obci^zenia rachunku Zamawiajvego.

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

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

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

poboru energii elektrycznej.

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

Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD. Nie dopuszcza sig

rozliczania na podstawie szacunkowej.ilosci zu^tej energii elektrycznej.

17. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob^ trzeci% wymaga

pisemnej zgody Zamawiaji^cego, pod rygorem niewaznosci.

§5

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowi%zuje si^ realizOwac umow§ (sprzedaz energii elektrycznej) w okresie

/termin S(akiadanyprsress^ Zamawiajcicego'. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r./

z zastrzezeniem ponizszego:

W sytuacji, gdyby umowa nie zostaia zawarta przed dniem 01.01.2021 r. b^dz w sytuacji, gdy przedluzy si^ procedura

zwi^zana ze zmiana sprzedawcy, rozpocz^cie dostaw energii elektrycznej moze nast^ic w terminie pozniejs^m niz

01.01.2021 r. W takiej symacji Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawcy na pismie wskazuj^c termin rozpoczgcia

realizacji umowy (termin rozpocz^cia dostaw). W takim przypadku umowa b^dzie obowi^zywac w okresie 12

miesi^cy licz^c od wskazanego dnia rozpocz^cia dostaw. Termin obowi^zywania umowy konczy si§ wowczas

z uplywem dnia, ktory nazw^ lub dat^ odpowiada pocz^tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim

miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.

2. Do realizacji umowy w zakresie kazdego.punktu poboru kpnieczne jest jednoczesne obowi^zywanie umow:

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

. b) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej porai^dzy Wykonawcy a OSD,
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c) Umowy zawartej przez Wykonawc? z OSD umozUwiaj^cej bilansowanie handlowe.

3. Zamawiaj^cy posiada zawarte umowy na ̂ adczenie usiug dystrybucji energii elektrycznej dla punktow poboru,
o ktorych mowa w zal^czniku nr 1 do umowy. Umowy te zawarto na czas nieokreslony.

4. Wykonawca moze wstrzymac sprzedaz energii elektrycznej, gdy Zamawiaj^cy zwleka z zaplat^ za pobran^ energi?
elektryczn^ co najmniej miesi^c po uplywie terminu platnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pismie
o niniejszym i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty, pod rygorem wypowiedzenia
umowy.

5. W przypadku nienalezycie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy z winy Wykonawcy, skutkujacej
koniecznosci^ rezerwowej sprzedazy energii elektrycznej, Wykonawca zobowi^zuje si? pokryc - na podstawie

odpowiedniego dokumentu ksi?gowego wystawionego przez Zamawiaj^cego - roznic? wynikaj^c^ z taryfy
rezerwowej lokalnego OSD a cen^ sprzedazy wynikaj^c^ z umowy, tytulem rekompensaty za poniesione koszty

rezerwowej sprzeda^ energii elektrycznej.

§6
Karv umowne

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

a) jezeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie przedstawi rozliczenie sprzeda:^ energii elektrycznej za okres

rozliczeniowy niezgodny z okresem rozliczeniowym przyj?tym przez OSD - w wysokosci 300,00 ik za kazdy

nast?pny taki przypadek;

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

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

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

poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umo'vwia nie wystarcza na pokrycie szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do

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

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

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

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona:

1) w przypadku wystapienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie

i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego

skutkom), w szczegolnoki takich jak wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki uliczne;

2) w przypadku ogloszenia przez wlasciwe organy stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

— o ile mialy wpiyw na wykonanie umowy.

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

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

stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, oraz jej wplywu na

wykonanie umowy. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od

umowy b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow, o ktorych

mowa w niniejszej umowie, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

§7

Rozwig^zanie umowy

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

a Wykonawca,.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do skorzystania z mozliwosci rozwi^zania umowy za jednostronnym

oswiadczeniem, z zastrzezeniem postanowieh ust.3, w przypadku wystapienia jednej z ponizszych okolicznosci:

a) jezeli umowa jest wykonywana przez Wykonawc? w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa,

w szczegolnosci jezeli rozpocz?cie realizacji umowy przez Wykonawc? w odniesieniu do ktoregokolwiek

pimktu poboru energii elektrycznej wskazanego w zaiaczniku nr 1 do umowy opoznia si? z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy powyzej 48 godzim

(\JV
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b) w przypadku zaprzestania realizacji umowy przez Wykonawc^ w odniesieniu do ktoiegokolwiek punktu
poboru energii elektrycznej wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy, trwaj^cego dluzej niz 48 godzin.

3. Zamawiajacy przed rozwi^zaniem niniejszej umowy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie krotszy niz
2 dm robocze, do usum^cia naruszenia umowy pod rygorem rozwi^zania umowy. Bezskuteczny uplyw
wyznaczonego terminu uprawnia Zamawiajacego do skorzystania z mozUwosci rozwi^zania umowy za
jednostronnym oswiadczeniem zlozonym Wykonawqr. Ziozenie oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy powinno
nast^ic w formie pisemnej pod rygorem niewaznoki i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku rozwi^ania umowy, Wykonawcy b^dzie przysiugiwala wyl^czme cz^sc wynagrodzenia za energi^
elektryczn^ dostarczonq, przez Wykonawcy do dma rozwi^zania umowy, pomniejszonego o wartosci kar
umownych naleznych Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej umowy.

5. W przypadku likwidacji ktoiegokolwiek z punktow poboru (miejsca dostawy) energii elektrycznej okreslonego
w zalq,czniku nr 1 do umowy (np. w sytuacji likwidacji dzialalnosci Zamawiaj^cego w danym miejscu,
zbycia/przeniesiema wlasnosci danej nieruchomosci), Zamawiaj^cy poinformuje o niniejszym Wykonawcy na
pismie ze wskazaniem konkretnej daty, w ktorej przedmiotowa umowa w odmesieniu dp danego punktu poboru
(miejsca dostawy) energii elektrycznej ulegnie rozwi^zaniu. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy co
najmniej na 7 dni przed wskazan^ w informacji data rozwiazania umowy w odniesieniu do danego punktu poboru
(miejsca dostawy) energii elektiycznej. W takim przypadku ust.4 stosuje sie odpowiednio.

§8

Mechanizm podzielonej |^atnosci - jeieli dotyczy
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze b^dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platnosci tzw. split payment, wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych — polecenie przelewu lub polecenie
zapiaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zaiaczniku
nr 15 do ustawy z dma 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz. 106 ze zm.).

2. Mechanizm podzielonej platnoki nie b^dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnoki lub zdarzenia pozostajace
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawka 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej
platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc? fakturach
jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym - rachunek VAT.

§9

Postanowienia koAcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks
cywilny.

2. Wszelkie spory zwiazane z realizacja umowy rozstrzyga sad wlasciwy wedlug siedziby Zamawiajacego (Katowice).
3. Umow? sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

4. Osoba upowazniona ze strony Zamawiajacego do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy, w tym do
monitorowania wynagrodzenia umownego brutto, jest; , tel lub , tel .'. Dla
skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej wymienionych osob.

5. Osoba upowazniona ze strony Wykonawcy do nadzorowania prawidlowej realizacji umowy jest: , tel.

lub , tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej wymienionych osob.
6. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art, 14 RODO*" wobec

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposredmo lub posrednio pozyskal w zwiazku z niniejsza umowa-
Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si^ z klauzula informacyjna Zamawiajacego z art. 13 RODO.
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*RODO - ro^orz^ieiscetite ParlamenUi Europyskiego i Radj (UE) 2016f679 dnia 27 kmeinia 2016 r w sprawie ochrot^ osob ft^c:(rQch
w !Qviqs^ku ̂ ^pr^etwarv^aniem danych osohowych i w sprawie swobodnegopfxepiywu takich danych ora^ ucfyknia dyrek^wy 96f46fWE (ogo/tie
rot^ors^pd^enie 0 ochronie danych) (D:^. Un(. UEL119 :(_04,05.2016).

I. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych stanowi zal^cznik nr 3 do niniejszej umowy.
8. Strony wskazuj^ nast^puj^ce adresy do dor^czen korespondencji zwi^zanej z umow^:

Zamawiaj^cy: ul. KossuAa 13,40-844 Katowice; Wykonawca:

9. Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia ̂ ^zane z niniejsz^ umow^ b?d% skladane za posrednictwem faksu,
drog^ elektroniczna lub w formie piserhnej (osobiscie, kurier, list polecony za potwierdzeniem odbioru),
z zastrzezeniem sytuacji opisanych w umowie, w ktorych wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

10. Zawiadomienia i oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 8, uznaje si? za dor?czone w dacie dor?czenia przez firm?
kuriersk^ lub operatora pocztowego albo potwierdzenia odbioru w przypadku dor?czenia osobistego, b%dz
w przypadku ich nieodebrania w dacie uplywu terminu do odbioru przesylek awizowanych przez operatora
pocztowego.

II. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strona jest zobowi^zana do powiadomienia drugiej Strony
w ci^gu 7 dni od dokonania ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia, zawiadomienia
i oswiadczenia przeslane na dotychczasowy adres uwaza si? za nalezycie dor?czone.

Zalaczniki do umowy:
nr 1 - opis przedmiotu umowy / ̂aleics^nik nr 1 t^pstanie pr(pgotowany w oparciu o !(alqc^pny do ofertp Wykonawyformulary opts
pn^dmiotu t^mowienid!
nr 2 - kalkulacja ceny / s^aicic^nik nr 2 s^stanieprtygoiowany w oparciu o pkt 1Aformularv(a oferty v^o^nego pn^^ Wykonawcd
nr 3- kiauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
nr 4 — kopia pelnomocnictwa (jezeli dotyczy)

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

irtQT Tei Wydalftlu Adm tolracyjno-GospQdsTozegoSlqsklogo wddziiSW Wo^ewddzkiego
« KTEROWNIKA Narodowogo ifundualubdr^iaw Katowicaoh

iijAegRLmK

y  .
ridzkiego.

vv

Mariusz Partyka



Nrzam6wienia: 16/pn/2020 Zat^cznik nr 3 do umowy — klauzula informacyjna dot. przetwarzania
danych osobowych

.-v

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 fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

||U ...

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

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez sl^ski OddziarWojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nastfpuj^cy sposob;
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Sl^skiego OW NFZ www.nfz-
katowice.pl.

■jB-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

Panstwa dane osobowe b^d^ 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 dostaw? (zakup) energii elektrycznej do
obiektow Sl^skiego OW NFZ
w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania:
16/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.
gtePBitmcypAN^Hgosi^^ ■ t . , ,r. s
Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. Dane osobowe mogq 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

m..:
Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie P'-»ctepowania o udzielenie zamowienia publiczneeo

Panstwa dane osobowe b?dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczen, a takze przez czas wynikajqcy 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;
■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

V ^ 1/1
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■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w zqdah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

,|g|ji|gOIt|^fgA'0 WVp^ffW^OB'ANIA Dj^T^GH H

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest niezb^dhe dia realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia.publicznego.
[• INFORMACJA ̂ VPzSSESiE^'ZAUTOMATYZOWAJ^^
?ORAZ iPROFILO^A^^ . / : ^ ^
Panstwa dane nie ppslu^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

v\y



Nr zam6wienia: 16/pn/2020 wzor informacji\ o ktdrej mowa w art. 91 ust3a pzp
oraz podzielona piatnosc

I. Informuj?, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w kaleznosci od sytuacji nale±y wybra6 pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego pbowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow. i usiug.

2) prowadzi* do povystania .u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

Z'przepisami o podatku od towarow i usiug. .W zwiqzku z nlnjejszym wskazuj^
ponizej:

a) nazw^- (rodzaj)- towaru/usiugi, ktorego dostawa/swiadczenie bpdzie prowadzic
do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami
d podatku od towarow i ustug:

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

II- lnformuj§, |z zaptata winna zostac dokonana;
w zaiezhosci od sytuacji nalezy wybrad pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej platnosci,

2) zzastosowjaniem** mechanizmu podzielonej platnosci,

- CO pdnpsi.sip do nastf puj^cych towarow lub usiug:

(Wykonawca moze sporzqdzjc stosowny zal^cznik. zawierajgcy wykaz towarow lub usIug)
Zob, zafqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 usIug.

Imi^ i nazwisko upetnomocnlonego przedstawiciela Wykonavycy;

Data

podpis

RAS3G Lawny

K/V mgr Ter^a Uzdowsf<a
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Wykonawca:

Nazwa /Finna:

Adres:

AKTUALNE OSWIADGZENIE, o ktotym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa (zakap) energii

elektrycznej do obiektow ̂ l^skiego OPF NFZ, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Sl^ski Oddzial Wojewodzkij

oswiadczam. co nast^puje.

L OSWIADGZENIE DOTYCZi\CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotycz^cym

Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

0^

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na podstawie

art ustawy Prawo zamowien publicznych ^odac majcicci ̂ astosomnie podstawy nyklucs^enia

spomd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

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 szko'dy wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pierUQzne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprac^ z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 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
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie upljm^t okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

Ka/
u

4/
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Z uwagi na przepis art 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstawq,.wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podj^iem nast^piij^ce srodki naprawcze:

2) Oswiadczam, iz speiniam warunek.udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w pkt V
pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy posiadania uprawnien- do prowadzenia dzialalnosci zawodowej

w zakresie obrotu energi^ elektryczn^.

Patrz pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

11. Informacja dotycz^ca podwykonawcy - jezeli dotyczy

Zamawiaj^cy z^da informacji o podwykonawcach w niniejszym oswiadczeniu (art. '25a ustl pzp)
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w post^powaniu, jezeli
pod.wykonawstwo dotyczy cz^sci zamowienia polegaj^cego na dostawie energii elektrycznej, a wi?c

wymagaj^cego posiadania stosownych uprawnien do prowadzenia dzialalnosci zawodowej w zakresie
obrotu energi^ elektryczn^.

Podwykonawca wskazany przez Wykonawc? w formul^zu oferty, tj.

Nazwa /Firma:

Adtes:

tu Wykonawca winien dokonac mkav^nia t^odnie stamm pramjm i fakyc^nym podnykonanxyi

A. nie podlega wykluczeniu z post^powania na podsta\;we art. 24 list 1 pkt 12-23 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

B, zachodz^ w stosunku do podwykonawcy podstawy wykluczenia z post^powania na podstawie art.

ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqcti ^stosowanie podstawy nyklucv^nia

sposrod nymimionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pip).

Uwagal Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
13 i 14 oraz 16-20 pzp, mozna przedstawic dowody na to, ze podj^te przez podwykonawc? srodki s^

wystarczaj^ce do wykazania jego'rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub

napraydenie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprac? z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla

zappbiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu



Nrzamowienia: 16/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

wykonawcy^. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec podwykonawcy, b?d^cego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie upiyn^t okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

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

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

zamowien publicz'nych, podwykonawca podj^t nast?puj^ce srodki naprawcze:

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

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis'

ck
ivj

•BAG

^gr Te

A HBAWMY

resa usdowska

\



Nr zamowienia: 16/pii/2020 - wzor oSwiadczenia (grupa kapitalowa)

O^WIADCZENIE O PRZYNALEZNOSGI ALBO BRAKU PRZYNALEZNO^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczeme Wykonawca przek^uje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katoxvice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

■Oswiadczenie dotyczy przynaleznosd dbo .braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym
Wykonawc^ lub Wykpnawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu. - •

Przez gnip^ kapitalOw^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 usta\vy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentpw. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z pozn. zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,
ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez
tego przedsi^biorc^.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfe-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na dostaw^ (zakup) energii
elekttycznej do obiektow ^l^skiego OW NFZ

I.- oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo.zamowien pubHcznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy . do tej samej gnipy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

*nale:^ wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upekiomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgr Te\eM


