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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk 

             tel. (58) 75-12-500 fax (58) 75-12-515/516 

Godziny pracy: 800-1600 od poniedziałku do piątku 

Adres strony internetowej: www.nfz-gdansk.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP". 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ" lub „Specyfikacją”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Numer postępowania: postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest 

numerem WAG-Z.261.4.2019. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 

proszeni są o powoływanie się na ww. numer.  

4. Terminologia. Ilekroć w „SIWZ” mowa jest o "Zamawiającym", należy przez to rozumieć 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ lub Pomorski 

OW NFZ). Ilekroć w SIWZ mowa jest o „dniach” należy przez to rozumieć dni 

kalendarzowe zgodnie z art. 110  i n. k.c.  Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest  

o „rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów” należy przez to rozumieć 

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do następujących obiektów 

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: 

- w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148;  

- w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 69;  

- w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4.   

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

3. Energia elektryczna będzie rozliczana całodobowo. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 SIWZ. 

5. Zamawiający jest właścicielem (dotyczy obiektu przy ul. Marynarki Polskiej 148) stacji 

http://www.nfz-gdansk.pl/
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abonenckiej wolnostojącej, jednosekcyjnej, przelotowej z obsługą z zewnątrz typu  

Mzb1pp 20/630/3 produkcji ZPUE S.A. z 2012 roku. 

6. Wykonawca przedłoży oświadczenie, iż posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostawy energii 

elektrycznej. Treść oświadczenia znajduje się w formularzu oferty. 

7. Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności 

związanych ze zmianą dostawcy energii elektrycznej przez Zamawiającego, w tym  

poinformowania OSD o zawarciu umowy na dostawy energii. 

8. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r. poz. 755 ze zm.) oraz aktami 

wykonawczymi do tej ustawy. 

9. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt 

umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji.  

10. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku 

wykonywania części zamówienia przez Podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, część zamówienia, które powierza 

podwykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa  

w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej 

kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 

1 pkt 6 / 7 ustawy PZP. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1) Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane przez okres 36 miesięcy  

tj. od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r. 

2) W przypadku, gdyby nie było możliwe rozpoczęcie realizacji  umowy od 01.08.2019 r.  

w związku z przedłużaniem się procedur związanych ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej, czas realizacji zamówienia ustala się na 36 miesięcy od daty rozpoczęcia 

realizacji umowy.   

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1; 
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Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie 

przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy 

posiadający aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne 

(Dz. U. 2018 r. poz. 755 ze zm.). 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

warunek udziału w postępowaniu muszą spełniać wszyscy wspólnie ubiegający się 

Wykonawcy. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku udziału w postępowaniu 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

          Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku udziału w postępowaniu 

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik 

nr 4 do SIWZ . 

Va.  Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 

326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć: 

- wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na 

załączniku nr 5 do SIWZ. 
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia . Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji.  

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz 

z ofertą należy złożyć: 

 - oświadczenie  - wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. 

3. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza  

w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw  

do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży, aktualny na dzień 

składania, następujący dokument: 

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt.1 ustawy PZP. 

4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza  

w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży, aktualny  

na dzień składania, następujący dokument: 

- aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 

32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 r. 

poz. 755 ze zm.).   

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 5  

do SIWZ - dotyczące Podwykonawców. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia wg wzoru na załączniku nr 4 i 5 do SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język 
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polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3: 

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,  

o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

10. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych  informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów.  

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 i 2 niniejszej 

SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy  

lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
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tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700). W takiej sytuacji zaleca się aby Wykonawca wskazał 

Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, 

oświadczenia się znajdują. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający  

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,  

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ – WAG-Z.261.4.2019. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział 

Wojewódzki, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148, WAG-Z Zamówienia Publiczne. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia.publiczne@nfz-gdansk.pl 

       a faksem na nr (58) 75-12-515/516. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone  

w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 

mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

mailto:zamowienia.publiczne@nfz-gdansk.pl


WAG-Z.261.4.2019 

 

8 
 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 7. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

są: 

1) w kwestiach formalnych – Pani Mariola Grychnik - Kierownik WAG-A, Pani Iwona 

Suchecka st. Specjalista WAG-Z; 

2) w kwestiach merytorycznych – Pani Elżbieta Papała – st. Specjalista WAG-A.  

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają  

na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi  

do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 ustawy PZP) 

 Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta powinna zostać sporządzona z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenia złożone zgodnie z załącznikami nr 4  

i nr 5 do SIWZ oraz ewentualne pełnomocnictwa. 

3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający 

jej zdekompletowanie. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
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nieważności. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana i zaparafowana 

przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę  

lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej minimum cenie oferty. Pełnomocnictwo powinno 

być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo 

powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

7. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy  

lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

Podwykonawcom. 

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: 

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Gdańsku 

ul. Marynarki Polskiej 148 , 80-865 Gdańsk 

„ Oferta w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej 

znak sprawy WAG-Z.261.4.2019” 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 05.06.2019 r. o godz. 10:30 

     i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 
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będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 

napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności  

i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 

terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy 

ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marynarki Polskiej 148  

w Gdańsku – lada podawcza parter (na prawo od głównego wejścia) do dnia 

05.06.2019 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym  

w rozdziale X SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale. XI. pkt.1 niniejszej SIWZ zostanie 

zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 104, w dniu 05.06.2019 r.,  

o godzinie 10:30. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.nfz-gdansk.pl  

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, termin wykonania zamówienia, warunki płatności  zawarte w ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

   Kryterium - ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO  - 100% wagi oceny. 

   Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. 

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) łącznej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałe łączne 

ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej 

(najniższej) cenie łącznej, stosując poniższy wzór: 

http://www.nfz-gdansk.pl/
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 Sposób obliczania wartości punktowej: 

                                           cena najtańszej oferty 

 ilość punktów = --------------------------------------------  x 100 pkt. 

                                    cena badanej oferty   

 

Ilość punków będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznacza Zamawiający. Miejscem zawarcia umowy jest 

siedziba Zamawiającego. W przypadku braku możliwości podpisania umowy w siedzibie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, podpisania i zwrotu umowy  

w terminie 10 dni od daty przesłania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty  

(z wyłączeniem przypadków wniesienia środków ochrony prawnej). 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert, po uprzednim  zbadaniu czy Wykonawca, który ją złożył, nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, chyba że zachodzą 
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przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne  

na takich warunkach 

  Projekt umowy stanowi załącznik nr 3  do SIWZ. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu  

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
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przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania 

zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 9 wnosi się w terminie 5 dni  

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Jeżeli Zamawiający mimo obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, 

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
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15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes  

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy 

przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść 

jednej ze stron. 

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 

opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje 

skarga. 

17. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił  

do postępowania po stronie Zamawiającego. 

18. W myśl art. 186 ust. 4 ustawy uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił  

do postępowania po stronie Zamawiającego może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia 

zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części. Sprzeciw wnosi się  

w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

19. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z punktem 14 nie mogą następnie 

korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych 

zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 

20. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie 

do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca, a odwołujący 

nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych 

zarzutów. 

21. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. 

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania. 

XVIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Pomorski Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), podajemy następujące informacje:     

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale 

wojewódzkim, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 

 za pomocą platformy ePUAP, 

 e-mailem: sekretariat@nfz-gdansk.pl. 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ 

można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 

 telefonicznie : 58 7512619,  

 e-mailem: iod@nfz-gdansk.pl  

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego znak: WAG-Z.261.4.2019 pn. Dostawa energii elektrycznej prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:  

 RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit c, natomiast w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia 

postępowania - w celu  podpisania i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit b; 

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

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych; 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny; 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

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

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
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dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

prawo zamówień publicznych. 

Ponadto, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające 

upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego (w tym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej). Dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać 

Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika 

z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.   

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat  

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza  

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

▪ na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do treści swoich danych; 

▪ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym  nie może 

to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników; 

▪ na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO -  tj. w odniesieniu  

do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeń przepisów RODO; 

Nie przysługuje Państwu: 

▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 

ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy PZP.   



WAG-Z.261.4.2019 

 

18 
 

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 

ORAZ PROFILOWANIA       

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.      
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

       Załącznik nr 1 do Umowy nr ………../2019 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest   

dostawa energii elektrycznej  do obiektów użytkowanych przez  POW NFZ w terminie 36 miesięcy, 

licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.  

3. Parametry techniczne obiektów:  

Prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert  

i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej 

ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 

Zamawiającego  przewidywanej ilości energii. 

Punkt poboru 
Miejsce dostarczenia i odbioru 

energii elektrycznej 

Moc 

umowna 

Grupa 

taryfowa 

Grupa 

przyłącze-

niowa 

Prognozowane 

zużycie 

w okresie  

36 m-cy 

1 2 3 4 5 6 

Gdańsk   

ul. Marynarki 

Polskiej 148 

Zaciski prądowe linii kablowej  

15 kV w polu liniowym 15 kV w stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV 

 

120 kW 

 

B21 

 

III 

 

 1 260 000 

kWh 

 

Gdańsk   

ul. Podwale 

Staromiejskie 69 

Układ pomiarowy półpośredni. 

Zaciski prądowe na wyjściu  

od zabezpieczenia gł. w złączu  

w kierunku instalacji odbiorcy. 

Napięcie zasilania: 0,4 kV 

 

58 kW 

 

C21 

 

IV 

 

 645 000 

kWh 

Słupsk   

ul. Poniatowskiego 4 

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV Nr 

01-0426: Słupsk ul. Niemcewicza 

„Obwód nr 600 – internat ZSM”. 

Układ pomiarowy półpośredni. 

Zaciski odejściowe przekładników 

prądowych w kierunku instalacji 

odbiorcy. Napięcie zasilania: 0,4 kV. 

 

25 kW 

 

C21 

 

V 

 

 135 000  

kWh 



WAG-Z.261.4.2019 

 

20 
 

 

      

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………./2019 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

  

                         ……………………… dnia …………………..                                                                  

 

                                                                                             Narodowy Fundusz Zdrowia  

Pomorski Oddział Wojewódzki  

                                                                       80-865 Gdańsk 

                                                                                            ul. Marynarki Polskiej 148 

OFERTA                 

                                                         

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na: : 

Dostawę energii elektrycznej 

  
 

A. DANE WYKONAWCY:  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..………………………………….  

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….…

…….…………….………………….………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………

………..……..……..……..…….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………… 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 

faks………………………………………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………… 
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Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

……………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………….………………………. 

……………………………………………………….………………………. 

 

 

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ 

BRUTTO*:  ……………………………………………….  

(słownie: …………………………………………………………………………………...)  

zgodnie z pozycją Razem (kolumna F) poniższej tabeli. 

* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. 

Punkt poboru Cena 

jednostkowa 

całodobowa 

netto w zł  

Prognozowana 

ilość zużycia 

energii [kWh] 

w okresie  

36 miesięcy 

Wartość 

netto  

(w zł) 

(D=BxC) 

Wartość 

podatku 

VAT ….% 

(w zł) 

Wartość 

brutto  

(w zł) 

(F=D+E) 

A B C D E F 

Gdańsk   

ul. Marynarki 

Polskiej 148 

  

1 260 000 kWh 

   

Gdańsk  

ul. Podwale 

Staromiejskie 69 

  

645  000 kWh 

 

   

Słupsk   

ul. Poniatowskiego 4 

  

135 000 kWh 

   

Razem : - -    

 

Uwaga 

Ceny jednostkowe netto (kolumna B)  mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po 

przecinku. 

Wartość netto i wartość brutto oraz razem netto i razem brutto  (kolumna D i F) muszą zostać  

wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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C. OŚWIADCZENIA:  

1) Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego: 

……………………..……………………………………………………………………. 

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: 

……………..………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

3) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy  

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;  

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas  wskazany w SIWZ.  

5) Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) i nie mogą być 

udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu  

o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) w oparciu o następujące 

uzasadnienie:  

…………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………… 

 

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:  

1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest: ………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………. tel./fax: ………………………………………. 

 

 

E. OŚWIADCZENIE O AKTUALNEJ UMOWIE Z OPERATOREM (OSD) 

Oświadczamy, iż mamy podpisaną aktualną umowę z właściwym Operatorem Systemu 

Dystrybucji (OSD) ………………………………………………... na świadczenie usług 

dystrybucji na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej, 

posiadającym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej. 
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F. OŚWIADCZENIE O AKTUALNEJ POLISIE UBEZPIECZENIOWEJ 

Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, 

przedstawimy, przed podpisaniem umowy, kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 

potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. 

Zobowiązujemy się również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej  

za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu w terminie do 14 dni kalendarzowych 

od wystawienia polisy.   

 

G. PODWYKONAWCY*: 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy 

podać również dane proponowanych podwykonawców): 

1) ….................................................................................................................................................... 

2) ….................................................................................................................................................... 

* w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego Podwykonawcy, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.   

 

H. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH*: 

Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego:  

Nazwa podmiotu:  

……………………………………………………………………...………………………… 

* w przypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie polegał  

na zasobach podmiotu trzeciego. 

I. Oświadczam, że: 

 jestem                    nie jestem  

małym lub średnim przedsiębiorstwem.   

Zaznaczyć właściwe (małe  przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,  które zatrudnia mniej niż 50 osób  

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  nie przekracza 10 milionów EUR; średnie 

przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).  

Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

 

J. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z pkt XVIII Specyfikacji „Informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia". 

 

K. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 

art. 14 RODO  

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

*) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

L. SPIS TREŚCI:  

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  

1) .........................................................................................................................................................  

2) .........................................................................................................................................................  

3) .........................................................................................................................................................  

4) .........................................................................................................................................................  

5) ……………………………………………………………………………………………………. 

6) ……………………………………………………………………………………………………. 

7) ……………………………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra  Rozwoju z 26 lipca 

2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający (…) następujące 

oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego / są dostępne pod 

poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

1) ……………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………. 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

……………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

.................................................................  

data i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

UMOWA Nr…………/2019 

Wzór 

 

zawarta w dniu ……………... r. w Gdańsku pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą  

w Warszawie Pomorskim Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą  

w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, NIP : 1070001057 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym  w treści umowy Zamawiającym lub Stroną 

a  

....................................................................................................................................................................  

zwanym w treści umowy Wykonawcą lub Stroną 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP”,  zawarto umowę następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r. poz. 755 ze zm.) oraz w wydanych  

na jej podstawie aktach wykonawczych i zasadami określonymi w koncesjach. 

3. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 

opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie 

usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(OSD). 

4. Wykonawca ma zawartą stosowną umowę z OSD (Generalną Umowę Dystrybucyjną), 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem 

sieci dystrybucyjnej OSD.  

5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których 

ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia do OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia  

o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii 

elektrycznej dla punków poboru określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla punktów 

poboru wymienionych w załączniku nr 1 określona jest każdorazowo w umowie o świadczenie 

usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

4. Umowy zawarte  przez Zamawiającego z ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku:  

- Nr  7670/2013/D/81/WO z dnia 01-07-2013 – Słupsk, ul. Poniatowskiego 4; 

- Nr 1250/2013/D/31/WO z dnia 01-07-2013 – Gdańsk ul. Podwale Staromiejskie 69; 

- Nr ENGD/17087/OGD/2013 z dnia 01-07-2013 – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 148.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: 

a) udzielania informacji w sprawie wzajemnych rozliczeń, 

b) przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

2. Wykonawca, zobowiązuje się pełnić funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy. 

3. Koszty wynikające z dokonania bilansowania zostały uwzględnione w cenie energii 

elektrycznej. 

4. Za niedotrzymanie parametrów technicznych i standardów jakościowych obsługi 

Zamawiającego, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje bonifikata w wysokości 

lub na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r.  

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (Dz. U. 2019 r. poz. 503). 

5. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, 

b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną, 

c) zabezpieczenia przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

d) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach  

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających wpływ  

na możliwość niewłaściwego rozliczania za energię, 

e) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowej wielkości zużycia energii elektrycznej. 
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6. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 

7. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD. 

 

§ 4 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii 

określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

W trakcie realizacji umowy dopuszcza się możliwość nie wykorzystania planowanej ilości 

zamawianej energii elektrycznej. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

2. Cena jednostkowa, według której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie 

niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.  

3. Łączna wartość faktur wystawionych w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może 

przekroczyć wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 11. W przypadku, gdy 

wartość  faktur osiągnie wysokość kwoty wynagrodzenia umownego brutto przed upływem 

okresu obowiązywania umowy, umowa ulega rozwiązaniu w dniu wyczerpania tej kwoty. 

Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w ust. 11. 

4.  Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych ustalonych 

przez OSD obliczana będzie jako iloczyn zużytej energii, ustalonej na podstawie wskazań 

urządzeń pomiarowych udostępnionych przez OSD, zainstalowanych w układach pomiarowo-

rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w umowie. 

5. Należności za energię elektryczną będą regulowane na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę. 

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 

dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD. 

7. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie 21 dni od daty ich prawidłowego 

wystawienia. Jeśli Wykonawca nie dostarczy faktury na co najmniej 7 dni przed terminem 

płatności, odsetki za nieterminowe regulowanie należności będą naliczane po upływie 7 dni od 

daty dostarczenia faktury. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość 

pobranej energii elektrycznej i wysokość należności z tego tytułu. 

8. Na fakturze należy wpisać następujące dane: 

Nabywca: 

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, 

NIP: 1070001057.  

Odbiorca i Płatnik: 

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia z siedzibą w Gdańsku 
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ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk  

9. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 

11. Wynagrodzenie umowne stanowi………………….zł brutto (słownie: 

………………………………………………….………) w tym podatek VAT ….%  

w wysokości …………….zł. Wskazana kwota nie może zostać przekroczona w trakcie 

obowiązywania umowy. 

 

§ 5 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 4, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 

zrealizowanej  po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów  

i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 

2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu, 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 
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§ 6 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy określa się na dzień 01.08.2019 r. Strony dopuszczają 

możliwość rozpoczęcia realizacji umowy w terminie późniejszym niż wskazany w zdaniu 

poprzedzającym w sytuacji przedłużenia się procedur związanych ze zmianą sprzedawcy 

energii elektrycznej, z zawarciem umowy na świadczenie usług dystrybucji lub z innych 

powodów. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony - 36 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji 

umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Do realizacji umowy w zakresie punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 

umów: 

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

b) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD, 

c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe. 

4. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 3 

lit. a jest zawarta na czas nieokreślony i będzie ważna przez cały okres obowiązywania umowy, 

a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym 

Wykonawcę w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy  

o świadczenie usług dystrybucji. 

5. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą 

za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, 

pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego 

terminu do zapłaty oraz powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy. 

 

§ 7 

1. Strony zapłacą sobie wzajemnie karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi druga strona, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 11. 

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone 

drugiej stronie, w terminie 14 dni licząc od dnia poinformowania jej o zaistniałej przyczynie 

odstąpienia. 

3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku likwidacji Zamawiającego oraz w sytuacji 

określonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpocznie  

lub zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego 

sprzedaż ta będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia powstałej stąd szkody. W szczególności Wykonawca jest 
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zobowiązany do pokrycia różnicy w kosztach zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy 

rezerwowego w stosunku do kosztów, jakie powinny zostać poniesione na podstawie niniejszej 

umowy. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez sprzedawcę 

rezerwowego, w tym do wznowienia sprzedaży przez innego dostawcę energii elektrycznej 

wyłowionego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, lecz nie dłużej niż do 

upływu okresu, na jaki została zawarta niniejsza umowa. 

5. Zamawiający będzie potrącać kary umowne i odszkodowania z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy. W przypadku kar i odszkodowań przekraczających wartość faktury za dany okres 

rozliczeniowy lub które nie zostaną potrącone, płatne one będą na podstawie noty obciążeniowej  

wystawionej przez Zamawiającego w terminie 14 dni. 

6. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności w ………............... nr polisy ................... na kwotę ................................. złotych, 

zawartą na okres od .................. do ................ . 

7. W przypadku, gdy polisa, o której mowa ust. 6 jest wystawiona na okres krótszy, niż okres 

obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu 

kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem po każdorazowym jej odnowieniu  

w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystawienia polisy. 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku, gdy w latach 2019 – 2022 nie będzie możliwe zagwarantowanie środków 

finansowych na sfinansowanie przedmiotu umowy. W takim przypadku żadnej ze stron nie będą 

przysługiwały roszczenia odszkodowawcze. 

 

§ 9 

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
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§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r. poz. 755 ze zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi, 

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.), 

c) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).  

2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy rozstrzyga sąd właściwy według siedziby 

Zamawiającego. 

3. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje: 

po stronie Zamawiającego: 

- p. Mariola Grychnik  – Kierownik Działu WAG-A 

po stronie Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………….  

4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji związanej z umową: 

Zamawiający: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk 

Wykonawca: ul . ……………………………………………… 

5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z realizacją niniejszej umową będą składane 

w formie pisemnej. 

6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych adresowych Strony są zobowiązane do wzajemnego 

powiadomienia o powyższym w ciągu 7 dni od dokonania tych zmian. Do czasu otrzymania 

takiego powiadomienia, zawiadomienia i oświadczenia przesłane na dotychczasowy adres 

uważa się za należycie doręczone. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 

8. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

b) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy; 

c) Załącznik nr 3 – Umowa o zachowaniu poufności; 

d) Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwa (o ile dotyczą). 

 

 

   WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 

 

                           

 

          ………………………..           ………………………….  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Zamawiający: 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Pomorski Oddział Wojewódzki 

80-865 Gdańsk 

ul. Marynarki Polskiej 148 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii 

elektrycznej, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w     Rozdziale V ust. 1 pkt 2) a. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 

..................dnia............................ 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Pomorski Oddział Wojewódzki 

80-865 Gdańsk 

ul. Marynarki Polskiej 148 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

…… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa energii 

elektrycznej, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt.  

12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.      

            

       ………………………………………… 

(podpis) 
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[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie 

lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że  

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………..………………

…...........…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

            

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie 

lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj. ………………………………………………………….……………….……… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

            

       ………………………………………… 

(podpis) 
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[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie 

lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY" ] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

            

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

            

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAG-Z.261.4.2019 

 

37 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Załącznik nr 3 do Umowy Nr …./2019 

 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta w dniu ...................... 2019 r. w Gdańsku  pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia 

Pomorskim  Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Monikę Kasprzyk, działającą na podstawie 

pełnomocnictwa nr 88/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. udzielonego przez Dyrektora Pomorskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą,  

reprezentowaną przez: 

 

W związku z podpisaniem umowy nr …/2019 z dnia ………2019, której przedmiotem jest Dostawa 

energii elektrycznej zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych 

poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają, 

co następuje: 

§ 1. 

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny 

sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony 

związanych z realizacją umowy podstawowej,  

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku  

z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej 

zostały mu przekazane;  

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy  

w zakresie realizacji umowy; 

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich 

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu 

Wykonawcy, 

4) ujawnienia informacji poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy 

podstawowej ze strony Wykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji umowy; 

5) poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu  

poufności o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, 

pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia 

wskazanego w § 2 ust. 4 umowy o zachowania poufności; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych  

w jakikolwiek sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny  udzielona zostanie na taką 

czynność pisemna zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku 

z realizacją umowy. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych 

na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej 
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ze strony Wykonawcy, które okażą upoważnienia Zamawiającemu do udziału  

w realizacji umowy; 

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, 

niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów 

zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi 

kopiami, będącymi w jego posiadaniu.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych,  

o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10 % ceny określonej w § 4 ust. 11 umowy podstawowej tj. ……………………… 

zł za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni  

od chwili ujawnienia. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania  

w wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę 

przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2. 

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie 

zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego 

w załączniku do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 

 

§ 3. 

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane,  

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na  mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia 

jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego  

przed dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji 

Poufnych, będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie 

wymaganym prawem oraz zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, 

mających na celu upewnienie się, że Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 

 

§ 4.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy. 

 

§ 5. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że 

zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego 

tytułu, pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej. 

 

§ 6. 

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw  

do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

 

§ 7. 

1. Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9. 
Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności. 
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§ 10. 
Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

  Podpisano w imieniu        Podpisano w imieniu 

 

ZAMAWIAJĄCEGO                                                                 WYKONAWCY: 

 

 

 

…………………………….       ……………………… 
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Załącznik 1 do Umowy o zachowaniu poufności 

…………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

dla Wykonawcy / osoby reprezentującej Wykonawcę 

 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę podczas realizacji umowy nr …./2019  

z dnia …………. w siedzibie Pomorskiego OW NFZ w Gdańsku, zobowiązuję się do:   

 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji 

umowy, przedmiotem której jest Dostawa energii elektrycznej, w okresie realizacji 

zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy  

w jakiej zostały mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy 

wyłącznie w celu realizacji umowy. 

 

 

 

Miejscowość, data czytelny podpis 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej” znak:  

WAG-Z.261.4.2019. 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się  

do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. 

biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 

ustawy PZP, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………… 

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie 

następujący: 

………………………………………………………………………………………… 

4. Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale. 

 

                                    Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego  

    

 

…………………………….…………………….. 

 Imię i nazwisko, data, podpis 
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Załącznik nr 8 do SWIZ 

SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA INFORMACJI Z OTWARCIA 

OFERT NA STRONIE INTERNETOWEJ 

WYKONAWCA 

………………………………………………………………………………… 

 (nazwa albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawę energii elektrycznej  

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami Wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie Zamawiającego:  

 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) z żadnym z tych Wykonawców*; 

 należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798), w której skład wchodzą następujący 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu*: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1   

2   

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

.................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy 

*należy wskazać właściwe 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy 

Wykonawca 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 798) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 

 


