
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. 81 53-105-11, fax 81 53-105-28 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) o wartości zamówienia nie przekraczającej  

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U.2018.755 ze zm.), do punktów poboru w Lublinie przy ul.  Szkolnej 16. 

Punkty odbioru w Lublinie: 

a. Planowana ilość około 749 000,00 kWh/2 lata 
Planowana ilość energii elektrycznej ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i 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. 

b. Obiekt posiada 3 umowy kompleksowe na dystrybucję energii elektrycznej: 

1. nr ewidencyjny umowy I - 101101657 

2. nr ewidencyjny umowy II – 101101658 

3. nr ewidencyjny umowy III – 101998543, 

      zawarte na czas nieokreślony i jedną umowę na sprzedaż energii z PGE nr OL/R001666/2016. 
c. Parametry techniczne punktów poboru:  

2. Obecnie sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego realizowana jest przez 

PGE Obrót S.A. Oddział w Lublinie. 

Punkt poboru 
Miejsce dostarczenia i odbioru energii 

elektrycznej 

Moc 

umowna 

Grupa 

taryfowa 

Grupa 

przyłączeni

owa 

Prognozowane 

zużycie  

kWh/ 2 lata 

1. 

Lublin   

ul. Szkolna 16 

Nr licznika 

50438239  

PPE PL_LUBD_0663001493_04 

Budynek biurowy Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ ul. Szkolna 16, 20- 

124 Lublin. Zaciski prądowe w złączu nn 

na wyjściu przewodów od zabezpieczeń 

w kierunku instalacji odbiorcy. 

                            

85 

           

C21 

IV 730 000,00 

2. 

Lublin   

ul. Szkolna 16 

zasilanie 

rezerwowe 

Nr licznika 

50438242 

PPE PL_LUBD_0663008184_02 

Budynek biurowy Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ ul. Szkolna 16, 20-

124   Lublin. Zaciski prądowe w złączu nn 

na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w 

kierunku instalacji odbiorcy.  

19 C21 IV 1000 

3. 

Lublin   

ul. Szkolna 16 

II piętro 

Nr licznika 

14500774 

PPE PL_LUBD_0663010057_03 

Budynek biurowy Lubelskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ ul. Szkolna 16, 20-

124 Lublin. Zaciski prądowe w złączu nn 

na wyjściu od zabezpieczeń głównych w 

kierunku instalacji odbiorcy. 

18 C11 V 18 000,00 

Razem: 749 000,00 



 

 

3. Zamawiający informuje że operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie 

Miasta Lublin jest PGE Dystrybucja S.A. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: 

09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej przez okres 24 miesięcy.  

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nie wcześniej niż po skutecznym 

przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy oraz rozwiązaniu umów, na podstawie których 

dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną. 

Po podpisaniu umowy dopuszcza się możliwość rozpoczęcia realizacji dostaw energii w terminie 

późniejszym w sytuacji przedłużenia się procedur związanych ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej. 

5.Warunki udziału w postępowaniu 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 

ustawy. 

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki; 

 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej trzy (3)zamówienia przez okres 

przynajmniej 12 miesięcy polegające na dostawie energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 

250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu  usług  zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 

specyfikacji oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały lub są 

wykonywane należycie. 

 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 5.1 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp. 



 

 

 

5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających: 

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteria selekcji, 

- spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, 

- brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do 

SIWZ, Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których 

mowa w rozdziale 6.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 

ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu składa oświadczenia o których mowa w Rozdziale 6.1 SIWZ. 

 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 

warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w Rozdziale 6.1.1 

dotyczące tych podmiotów. 

 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących, niżej 

wymienionych, oświadczeń lub dokumentów: 

 

6.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji dotyczących:  

 

6.1  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający może wezwać do złożenia: aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki; 

 

6.2 zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może wezwać do złożenia: 

Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 



 

 

określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot 

na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający może wezwać do złożenia: 

 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu o których mowa w pkt 7.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 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 ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze 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. 

 

9. 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, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 



 

 

12. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.2016.1126). 

 

13. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ muszą być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można 

przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Osoby upoważnione do kontaktowania się  

z wykonawcami: Jolanta Pietrasińska, tel. 81 53 105 11, e-mail: jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl  

w sprawach formalnych,  Michał Piwoni, tel. 81 53 105 32, e.mail: michal.piwoni@nfz-lublin.pl  

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.nfz-lublin.pl  Na stronie tej zamawiający będzie zamieszczał 

również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane  

z niniejszym postępowaniem. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. Termin związania ofertą.  

Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

  

10. Opis sposobu przygotowania ofert.  
 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub 

zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania 

w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) albo przez osobę umocowaną przez 

osobę uprawnioną. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

upoważnionej.  

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) formularz Oferta – wg załącznika nr 1 

2) oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

3) upoważnienie do reprezentowania firmy o ile nie wynika ono ze złożonych dokumentów. 

4) oświadczenie  w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 

ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, opatrzonej pieczęcią lub danymi adresowymi oferenta oraz posiadającej 

następujące oznaczenie „Oferta na zakup energii elektrycznej, nie otwierać przed 20.09.2018 r. godz. 

14.15”. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

 

mailto:jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl


 

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 

ul. Szkolna 16, 20-124, Lublin, pokój nr 20 w terminie do dnia 20.09.2018 r. do godziny 14.00.  

Decyduje data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie, pokój nr 205  

w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 14.15. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, 

określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku – Cj.  

Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto. 

 

Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru: 

C = Cj x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy + podatek VAT  

(stawka VAT obowiązująca w dniu składania oferty.) 

Cenę oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą 

zaokrąglenia. 

2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem Oferta, według załącznika nr 7 do niniejszej 

specyfikacji.  

3. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową. 

Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w umowie. 

4. Cena podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT. 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.  

 

Cena - 100 % 

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie przedstawionej przez oferenta wartości brutto za 

realizację całości zamówienia, według wzoru: 

 

100x (cena minimalna /cenę oferowaną) 

                     

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia  

w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu  

i terminie wskazanym przez zamawiającego.  

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości  5% wartości brutto oferty.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 



 

 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru  Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

- pieniądzu,  

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie, bez 

stawiania warunków gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości 

zabezpieczenia. 

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

 

16. 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 w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach  

 

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 5.  

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

 

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej  zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 

18. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

19. Umowa ramowa 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

20. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 

 

21. Informacja dotycząca walut obcych 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

 



 

 

22. Informacja dotycząca  kosztów postępowania 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

23. Podwykonawcy 
 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku powierzenia 

wykonywania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskaże w formularzu oferta, stanowiącym 

załącznik nr 1 do specyfikacji, części zamówienia, które powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw 

podwykonawców. 

 
Podpisano:  

Członkowie Komisji przetargowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM  
Dyrektor  

Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego  

Narodowego Funduszu Zdrowia  

Karol Tarkowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

OFERTA  

z dnia ........................................... 

 

Nazwa i siedziba oferenta....................................................................................................................... 

 

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

 

nr telefonu .............................................................., nr faxu ................................................................. 

 

e-mail .......................................................................................... REGON ………………………….. 

 

Do: Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej 

ofertę oferujemy realizację zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia za kwotę: 

Punkt poboru Cena 

jednostkowa 

całodobowa 

netto w zł za 1 

kWh 

Prognozowana 

ilość zużycia 

energii (kWh)  

w okresie 24 

miesięcy 

Wartość netto  

w zł 

Podatek 

VAT 23% 

Wartość brutto  

w zł 

Lublin, ul. Szkolna 16 

 

 

 

730 000,00    

Lublin, ul. Szkolna 16 

 

 

 

Zasilanie 

rezerwowe 

1 000 

   

Lublin, ul. Szkolna 16 

 

 

 
18 000,00 

   

Razem : 

 
749 000,00 

   

Uwaga 

Ceny jednostkowe netto mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

Wartość netto i wartość brutto oraz razem netto i razem brutto  muszą zostać  wyrażone z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

 

brutto ........................................................................... zł. 

 

(słownie ...............................................................................................................) 

 

w tym kwota netto wynosi ......................................... zł 

 

(słownie ...............................................................................................................) 

 

podatek VAT w wysokości .............................................. zł 

 

(słownie ...............................................................................................................) 

                              

 

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

podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta  



 

 

 

2. 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. 

 

3. Oświadczenie o posiadaniu polisy: 

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. 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu  

      składania ofert 

 

5.   Oświadczamy, że w rozliczeniach obowiązywać będzie ........................... dniowy termin 

płatności.  

 

6.   Wskazanie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom i nazw 

podwykonawców: .................................................................................................................................. 

       

 

                                                                 

 

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

podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym zakupu energii elektrycznej, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 

24 ust 5 pkt 1 i 4. 

 

             

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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 ustawy Pzp). Jednocześnie 

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

naprawcze:……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

 

             

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

(podpis) 

 



 

 

 

 

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

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

             

        ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami: 

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

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

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

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

             

        …………………………………………  

(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. 

 

 

 

             

        ………………………………………… 

                         (podpis) 



 

 

 

 Załącznik nr 3 

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

 

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 dotyczącego zakupu energii 

elektrycznej oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

                

           ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

……………………………………………………………………………………….……………………………..,  

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………. 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

             

           ………………………………………… 

(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. 

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



 

 

 (podpis) 

 

 

Załącznik nr 4 

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

   Nazwa Wykonawcy  

 

 

Wykaz zamówień polegających na dostawie energii elektrycznej   

o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 tys. zł 
 

Czas realizacji 
/m-ce, rok/ 

 

Nazwa Zleceniodawcy Wartość usługi 

   

   

   

   

 

 

Do wykazu załączono ……….........szt. dokumentów potwierdzających, że dostawy energii 

elektrycznej zostały wykonane należycie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                              Pieczątka i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 
Umowa 

zawarta w dniu  ..................................   

pomiędzy ………………, z siedzibą ………………., zwanym dalej „Zamawiającym", 

reprezentowanym przez..................................................... 

a firmą ……………… z siedzibą w ....................wpisaną do ..............., NIP ..............    REGON ….. . 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowaną przez  ................................................................. 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU.2017.1579  

ze zm), zwanej dalej PZP.  

§ 1 

Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Punktów Poboru 

Zamawiającego wyszczególnionych w formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. 

Dz.U.2018.755 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

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

opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o Świadczenie Usług 

Dystrybucyjnych, którą Zamawiający zawrze z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

świadczeniem usług dystrybucyjnych, 

2) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a OSD określająca 

ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu 

realizacji niniejszej Umowy, 

3) IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, określa szczegółowe warunki 

korzystania z sieci dystrybucyjnych przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia 

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych. 

4) Umowa – niniejsza umowa, 

5) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a OSD 

określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Zamawiającego 

usługi dystrybucji energii elektrycznej, 

6) Punkt Poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej, 

7) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń 

do pomiaru mocy i energii elektrycznej – zgodnie z okresem rozliczeniowym udostępnionym 

przez OSD,  

8) Taryfa OSD – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez OSD 

i zatwierdzony właściwą decyzją URE, 

9) Faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Sprzedawcy określona jest na podstawie 

danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych Sprzedawcy przez OSD, 

10) Strefa czasowa – godziny doby określone we właściwej dla danego Punktu Poboru Taryfie OSD, 

11) Bilansowanie Handlowe zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego – zgłaszanie Operatorowi 

Systemu Dystrybucyjnego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej, zawartych przez użytkowników systemu i 

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii 

elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego,  

12) Strony – łącznie nazywani Zamawiający i Sprzedawca. 

4. Przedmiot umowy szczegółowo określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

stanowiąca integralną część Umowy. 

 

§ 2 

Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 



 

 

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany 

dotychczasowego Sprzedawcy sprzedającego energię elektryczną na potrzeby obiektów 

Zamawiającego, zwanego dalej „dotychczasowym Sprzedawcą”, dla wszystkich Punktów Poboru 

określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej Zamawiającemu, a Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłaty za zakupioną energię elektryczną dla Punktów Poboru określonych w 

Załączniku nr 1 do Umowy. 

Planowaną wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania Umowy uzgodnionym 

w § 6 ust. 1 oraz ust. 3, dla poszczególnych Punktów Poboru określonych w Załączniku nr 1 do 

Umowy szacuje się łącznie w wysokości 749 000,00 kWh – Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej względem oszacowanej 

ilości. Zwiększenie ilości nastąpi na podstawie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 

1 pkt. 7 ust. Ustawy Pzp. 

3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 

Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w 

niniejszej Umowie. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.  

5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania handlowego uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej. 

6. Zamawiający nabywa energię na potrzeby własne jako nabywca końcowy w rozumieniu art. 2 pkt 

19 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 (t.j. Dz.U. 2018.1114 ze zm.). 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego i Sprzedawcy 

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) terminowego przekazania Sprzedawcy danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury 

zmiany dotychczasowego Sprzedawcy, 

2) pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami 

prawa, 

3) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną, 

4) zawiadamiania Sprzedawcy o zmianie wielkości mocy umownej, grupy taryfowej i planowanej 

wysokości rocznego zużycia, 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do:  

1) składania oświadczeń woli w przedmiocie rozwiązywania umów sprzedaży energii elektrycznej 

i świadczenia usług dystrybucyjnych w całości lub w części, zgłaszania umów sprzedaży energii 

elektrycznej oraz zgłaszania wniosków o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, 

2) sprzedaży Zamawiającemu energii elektrycznej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

3) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców,  

4) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii 

elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy. Koszty wynikające z dokonania 

bilansowania uwzględnione zostały w cenie energii elektrycznej. 

5) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących 

dostarczanej energii elektrycznej.  

6) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wpływających na rozliczenia, w tym 

rozliczenia podatku akcyzowego. 

§ 4 

Zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej 

(netto) określonych w formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Ceny o których mowa w ust. 1 zawierają stawkę podatku akcyzowego według stanu prawnego 

obowiązującego na dzień podpisania niniejszej Umowy. W razie zmiany stawki podatku 



 

 

akcyzowego, ceny o których mowa w ust. 1 ulegną odpowiedniej zmianie w odniesieniu do 

niewykonanej części zobowiązania po powiadomieniu Zamawiającego na  piśmie o terminie 

wprowadzenia zmian, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.  

3. Wartość szacunkowa przedmiotu umowy wynosi netto: ………………………. zł 

4. W cenie energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie, wymagane przepisami 

prawa składniki Praw Majątkowych wynikające ze świadectw pochodzenia, określonych przepisami 

ustawy Prawo energetyczne.  

5. Ceny netto wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez 

cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2. 

6. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w udostępnionych przez OSD okresach 

rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości pobranej energii elektrycznej ustalonej na 

podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) i cen jednostkowych energii elektrycznej netto, określonych w umowie. 

7. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy należny podatek VAT według stawki obowiązującej 

w danym okresie rozliczeniowym. 

8. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie 

według wspólnego z OSD układu pomiarowo-rozliczeniowego. Sprzedawca nie przewiduje 

zainstalowania dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi sprzedaży energii 

elektrycznej. 

9. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych pobranej energii elektrycznej czynnej 

dokonywane będą przez lokalnego OSD, zgodnie z przyjętym przez niego harmonogramem 

odczytów. 

§ 5 

Płatności i zabezpieczenia 

1.  Sprzedawca dokonuje rozliczeń ilości energii pobranej przez Zamawiającego w okresie 

rozliczeniowym na podstawie danych pomiarowych uzyskanych od OSD. 

2. Okres rozliczeniowy: jeden miesiąc albo zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez 

OSD działającym na danym terenie. 

3. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Sprzedawca wystawia Zamawiającemu na 

koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na …… 

dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę, przelewem na konto 

Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest do doręczenia faktury do Lubelskiego OW NFZ,  

ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin na co najmniej 14 dni przed określonym terminem płatności.  

W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie 

automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.  

4. Faktury VAT wystawiane będą dla każdego rozliczonego punktu poboru energii elektrycznej. Jeżeli 

zestaw faktur będzie obejmował więcej niż jeden punkt poboru energii elektrycznej wystawione 

zostanie zestawienie zbiorcze dla danego zestawu faktur. 

5. Zamawiający dokona płatności należności wynikającej z wystawionej przez Sprzedawcę faktury 

VAT przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr …………………………. .  

O zmianie rachunku Sprzedawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. Zmiana rachunku nie 

stanowi zmiany umowy. 

6. Za dokonanie zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Faktura powinna zawierać następujące dane: Odbiorca i płatnik faktury: Lubelski Oddział 

Wojewódzki w Lublinie ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin NIP  1070001057, Nabywca: Narodowy 

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

8. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze VAT nie odpowiada ilości energii 

elektrycznej pobranej faktycznie przez Zamawiającego,  Sprzedawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego wystawienia faktur VAT korygujących, lecz nie wcześniej niż po uzyskaniu od OSD 

skorygowanych danych pomiarowych. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w 

którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 



 

 

 

§ 6 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i od tej daty Strony związane są postanowieniami 

Umowy. Strony dołożą wszelkich starań do przeprowadzenia procedury zmiany dotychczasowego 

Sprzedawcy w najkrótszym możliwym czasie wynikającym z IRiESD. Zamawiający zobowiązany 

jest udostępniać i w razie konieczności doręczyć Sprzedawcy wszystkie informacje i dokumenty 

niezbędne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany  dotychczasowego Sprzedawcy   

i wykonania Umowy. W szczególności na potrzeby zmiany dotychczasowego Sprzedawcy 

Zamawiający zobowiązany jest do doręczenia Sprzedawcy podpisanej zgodnie z zasadami 

reprezentacji Umowy.  

2. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas 

obowiązujących Zamawiającego umów kompleksowych, na podstawie załączonego do niniejszej 

Umowy pełnomocnictwa. Czynności objęte pełnomocnictwem świadczone będą nieodpłatnie. 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii. 

4. Sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się do poszczególnych punktów poboru energii 

elektrycznej nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany 

dotychczasowego Sprzedawcy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za błędne zgłoszenie zmiany 

dotychczasowego Sprzedawcy  i wynikające stąd koszty, o ile błędy i koszty powyższe nie wynikają 

z nieprzekazania lub przekazania niewłaściwych lub błędnych danych, informacji lub dokumentów 

przez Zamawiającego potrzebnych dla skutecznej zmiany  dotychczasowego Sprzedawcy w 

planowanym terminie.   

5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. 

6. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr ……………….., 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 

7. Dla realizacji Umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie następujących umów: 

1) umów o Świadczenie Usług Dystrybucji zawartych pomiędzy Zamawiającym, a OSD, 

2) Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą, a OSD, 

3) umowy zwartej przez Sprzedawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe 

Zamawiającego przez Sprzedawcę. 

8. Zamawiający oświadcza, że umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, o których mowa w ust.7 pkt 

1 pozostaną ważne przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku rozwiązania 

jakiejkolwiek z nich przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym 

Sprzedawcę  w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia  

o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji. 

9. Sprzedawca może na zasadach wynikających z art. 6b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne 

wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający, będący odbiorcą - zwleka z zapłatą za 

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

10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może, stosownie do art. 145 ustawy PZP odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez 

Sprzedawcę obowiązków wynikających z Umowy, w tym wykonywania przedmiotu Umowy 

niezgodnie ze złożoną ofertą. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

12. W przypadku, gdy Sprzedawca, z przyczyn leżących po jego stronie, zaprzestanie na stałe, bądź 

tymczasowo, sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego sprzedaż ta 

będzie realizowana przez tzw.  sprzedawcę rezerwowego, o czym jest mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 

lit. b) ustawy Prawo energetyczne, Sprzedawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej stąd 



 

 

szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu 

energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie powinny były 

zostać poniesione na podstawie niniejszej Umowy. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży 

energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcą rezerwowego, z tym, że nie dłużej niż do chwili 

wznowienia sprzedaży przez Sprzedawcę bądź innego sprzedawcę energii elektrycznej 

wyłonionego w przetargu publicznym, z tym, że nie dłużej niż do dnia wskazanego w ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

13. Jeżeli Sprzedawca nie wznowi sprzedaży energii elektrycznej w ciągu 21 dni od dnia wystąpienia 

sytuacji, o której mowa w ust. 12, wówczas stosuje się odpowiednio postanowienie określone w ust. 

11, z tym, że Zamawiający zachowuje swoje roszczenie do Sprzedawcy o naprawienie wynikłej stąd 

szkody, o której mowa w ust. 12. 

14. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 10 i ust.11, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Sprzedawcy w wysokości 10 % wartości szacunkowej przedmiotu umowy netto, określonej 

w § 4 ust 3.  

2. Za niedotrzymanie terminów płatności określonych w umowie,  Sprzedawcy przysługuje prawo do 

naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych. 

 

§ 8 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. 

2. Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w 

przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii 

sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD za które Sprzedawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

3. Reklamacje związane z wykonaniem niniejszej Umowy Sprzedawca rozpatrzy w terminie 14 dni od 

momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przedłużeniu, 

o ile niezbędne będzie uzyskanie danych od OSD, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. 

4. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi Odbiorców inne niż 

wynikające bezpośrednio z Umowy Sprzedaży określa właściwa Umowa o Świadczenie Usług 

Dystrybucji. 

5. Za niedotrzymanie  standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych 

energii elektrycznej Zamawiającemu przysługuje prawo do bonifikaty zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną 

(Dz.U.2017.2500). 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy kwotę ........................... 

zł w formie .....................................................  . 

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Z powyższej kwoty zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia 

wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 



 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Powołane w Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

2. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 4 ust. 2, wymagają zgody 

obu Stron wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, rozstrzygać będzie właściwy Sąd  

w Lublinie. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustaw Prawo zamówień publicznych  

i Prawo energetyczne, Kodeku Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Sprzedawcy. 

6. Integralną częścią umowy są:  

1) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) oferta Sprzedawcy, 

3) pełnomocnictwo. 

 

 

            Sprzedawca       Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 



 

 

…………………., dnia _______________ r. 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin 

 

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………… 

                                              (dane osoby / osób reprezentujących) 

zwany dalej Zamawiającym 

 

niniejszym upoważnia: 

 

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

 

reprezentowanego przez: 

 

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

                                                    (dane osoby / osób reprezentujących) 

 

zwanego dalej Sprzedawcą 

 

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 

 

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej ze 

Sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

 

b. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży 

energii elektrycznej, 

 

c. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.  

 

Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                      PODPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 



 

 

 

LISTA PODMIOTÓW 

NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej: 

 

 oświadczam/my, że: 

a) należę/my do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), w skład której wchodzą 

następujące podmioty: * 

 

1) …………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………….. 

 

b) nie należę/my do żadnej grupy kapitałowej * 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

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

data     imię i nazwisko   

  

 

 

 

      ………………………………………………………….. 

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 
 
 

 

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

Podpisano 

(upoważniony przedstawiciel oferenta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

1) 
rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* 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 

przez jego przekreślenie). 

 

 


