Nr zam6wienia:19/us/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYGH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamowienie o wartosci ponizej 750 000 euro
SWIADCZENIE UStUG POCZTGWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Zamowienie udzielane w trybie art. 138o ust.l ustawy Prawo zamowien pubiicznych (ustuga spoteczna)

Zamowienie podzieiono na pakiety:
PAKIET I

Ustugi pocztowe nie wymagajgce nadania w placpwce operatora wyznaczonego oraz zwroty
takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dorqczenia lub wydania odbiorcy
PAKIET II

Ustugl pocztowe (tzw. przesytki specjalne) wymagajqce zreallzowanja w placovtfce pocztowej
operatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci
dor^czenia lub wydania odbiorcy
PAKIET III

Ustugl pocztowe polegajqce na realizowaniu przekazow pocztowych

Za4qcznikami do niniejszej SIWZ sq:
1. formularz oferty pakiet I
2. formularz oferty pakiet II
3. formularz oferty pakiet III
4. formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa pakiet I
5. formularz opIs przedmiotu zamowlenia I kalkulacja cenowa pakiet II
6. formularz opIs przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa pakiet III
7. wzdr umowy pakiet I
8. wzdr umowy pakiet II
9. wzdr umowy pakiet III
10. wzdr umowy o zachowaniu poufno^ci(dot. pakletdw I, II oraz III)

11.
12.
13.
14.

wzdr o^wladczenla dot. grupy kapitatowej pakiet I, II, oraz III
Informacja, o ktdrej mdwa w art.91 ust.Sa pzp pakiet I, II, III
wzdr zatqcznika nr 3 do umowy- pakiet 1 (wykaz punktdw - placdwek nada wczo-odbiprczych Wykonawcy)
wzdr zatqcznika nr 3 do umowy- pakiet II(wykaz punktdw- placdwek nadawczo-odbiorczych Wykonawcy)

Zatwierdzam)

wKatowlcaen
.data i podpis:
W

I'

Nr zain6wienia: 19/us/2018

1. Nazwa (firma') oraz adres Zamawiaiacego

,

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ki Oddzial Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: inwestycje@nfe-katowice.pl, strona intemetowa: www.nfe-katowice.pl.
n.Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 13So ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwied publicznych (j.t. Dz.U.z2018, poz. 1983 ze zm.).
Numer postfpowania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 19/us/2018. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. muner.
Terminologia oraz stosowane przepisy

Ze wzgl?du na fakt, iz niniejsze post?powanie realizowane jest zgodnie z art. 138o ust.l pzp, zamawiaj^cy okre^la,
iz w niniejszym post?powaniu b^d^ mialy odpowiednie zastosowanie nast^puj^ce przepisy.ustawy Prawo zamdwien
publicznych:
Art. 8, art. 22, art. 22b-22d, art. 22a, art. 24, art. 25aust.l, art. 26 ust. 2c orazust. 2f-4 orazust.6 art. 32 i art. 34, art.
86, art. 87, art. 89, 91 ust.l, 93 ust.l pkt 1 oraz pkt 4-7, ponadto ust.lc, ust.2 oraz ust.3, art; 97, a takze przepisy

rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 ,lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dolomientdw [...]. Ponadto
zastosowanie b?dzie mial art. 24aa pzp oraz przepisy ihdywidualnie wskazane w przypadku kai:dej z czyimosci
opisanych w niniejszej SIWZ.
Zamawiaj^cy okreSlil sposdb przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamdwienia na ushxgi spoleczne
z uwzglfdnieniem: zasady rdwnego traktowania i konkurencji, przejr2ystoSci, proporcjonalnosci, a taJfee w sposdb
niedyskryminuj^cy oraz z uwzgl?dnieniem przepisdw art. 17 i art. 18. Zamawiaj^cy odrzuci ofert? w przypadkach
okreilpnych w art. 89 pzp.

Ilekrod w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia zwanej talfee „SlWZ" mowajest o "pzp", naleiy
przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa jest

0 "Zamawiaj^cym", naleiy przez to rojuimied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej
rdwniei jako SOW NFZ lub §l^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach roboczych" nale±y prZez to
rozumied wszystkie dni kalendarzowe Za Avyj^tkiem dni ustawowO wolnych Od pracy (tj. dni ^wi^tecznych
1 niedziel) oraz sobdt. Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^ przez to rozumied dd kalendarzowe zgodnie
z art. 110 i nn. k.c. z tym zastrzeiieniem,
jeieli koniec terminu do wykonania czynno^ci w postppowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przypada na sobot? lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia
nastppnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o rozporz^dzeniu w sprawie
dokumentdw naleiy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich mo2:e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
m.Qpis nrzedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Sl^skiego

Oddziahi Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie z warunkami okre^lonymi
w SIWZ.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwien fCPV): ushigi pocztowe 64.00.00.00-0.
Przedmlot zamdwienia zostai podzieiony na trzy pakiety (czfSci) z dopuszczeniem skladania ofert
cz?Sciowych;

/
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Pakiet I - uslugi pocztowe - przesylki niewymagaj^ce nadania w placdwce operatora wyznaczonegd draz zwroty
takich przesyiek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwo|ci dor?czenia lub wydania odbiorcy. W ramach tego zakresu
Zamawiaj^cy b?dzie biiai rdwniei inozliwoiSc oplacania przesyiek w formie opialy przerzuconej na adresata.
Pakiet II - ustagi pocztowe- przesyiki(tew. przesyiki specjaliie) wymagajgce zrealizbwania w placdwce pocztowej
operatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesyiek do nadawcy po wyczerpahiu mozliwo^ci dor^czenia
lub wydania odbiorcy.

Pakiet II obejmuje przesyiki pocztowe, ktdrych nadanie w placdwce operatora wyznaczonego, o ktdrym mowa
w art. 178 ust. I Prawa pocztowego, wymagane jest w zwi^zku z gwarancj^ dochowania tennindw procesowych
lub nadania mocy dokumentu urz?dowego.
1) gwarancja dochowania termindw (moc dor^czenia w terminie) - wy^a mi^dzy innymi z wymogdw przepisdw
art. 57 §5 pkt 2 kpa (termin uwaza si? za zachow^y,je^ieli przed jego upiywem pismo zOstaio nadane w polskiej

placdwce poc2lowej operatora wyZnaczonCgO - art. 165 §2 k.p.c.) oddanie pisma procCspwego w polskiej plac6wce
pocztowej operatora wyznaczonego jest r6wnoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 12 §6 pkt. 2 ordynacji
podatkowej(tennin uwafei si? za zachowany,jezeli przed jego upiywem pismo zostaio nadane w polskiej placowce

pocztowej operatora wyznaczonego albo ziozone w polskim xirz?dzie konsulamym); art. 83 §3 p.p.s.a. oddanie
pisma w polskiej plac6wce poc^owej operatora wyznaczonego lub w polskim urz?dzie konsulamym jest
r6wnoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 198b ust.2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zio^ienie skargi w
plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego jest r6wnoznaczne zjej wniesieniem.
2) moc dolmmentu urz?dowego - wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania przesyiki
rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez plac6wk? operatora wyznaczonego ma moc dokumentu
urz?dowego).

Pakiet in-usiugi pocztowe polegaj^ce na realizowaniu przekazow pocztowych.

Przedmiot zam6wienia obejmuje fealizowanie przekaz6w w obrocie krajowym oraz mi?dzynarodowym (przekazy

pocztowe zagraniczne) adresatom wske^anym przez Nadawc? oraz zwrot kwot pieni?Znych okreSlonych
w przekazach pocztowych do Nadawcy w pfzypadku wyczerpania moZliwoSci dor?czenia lub wydania adresatowi
zagranicznemu.

Ze wzgl?du na brak moZliwo^ci oszacowania potrzeb zamawiaj^cego W zakresie przekazdw pocztowych
zagranicznych zamawiaj^cy informiije, ii, w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj^cych dat? zatwierdzenia SIWZ brak
byio zam6wioiiych przekazow zagranicznych.

Szacunkowe dane dptycz^ce ilpsci i kwot przekazdw pocztowych krajowychi zagranicznych:
a)szacuiikowa miesi?cma kwota wypiat wynosi 375 000,00 zi;

b)szacunkowa miesi?czna ilosd wypiat wynosi 200 szt.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zmiany iloSci wypiat oraz wypiaconych kwot w zale±noSci od potrzeb.
Przedmiot zamdwienia b?dzie realizowany w terminie .okreSlonym w umowie lub do dnia wykorzystahia

maksymalnej. wartoSci umowy (wynagrodzenia maksymalnego przyj?tego w umowie), w przypadku gdy
wykorzystanie tej kwoly nast^pi przed upiywem okreSlonego w umowie terminu.
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2. Zamawiaj^cy wymaga zlozenia wraz z ofert^ na dany paldet regulaminu ^wiadczenia ushxg pocztowych
Wykonawcy dotycz^cego uslug b^d^cych przedmiotem niniejszego zamdwienia (odpowiednio dla kaidego
z pakietdw -je^eli stosowny regulamin obowi^je u Wykonawcy). Regulamin stanowi tre^d oferty Wykonawcy
w danym pakiecie. Zastrzega si?, ze postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne) z postanowieniami ufnowy
(wzorem urhowy) nie b?d% mialy zastosowania. W przypadku sprzeczno^ci pomi?dzy postanowieniami regulaminu
a postanowieniami mnowy,rozstrzygad b?dzie tre^d umowy.

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraj^ formularze opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa
odr?bne dla kazdego z pakietdw (I, n oraz III), stanowi^ce zal^cznik do SIWZ. Realizacja zamdwienia b?dzie
przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorach umdw odr?bnych dla kaiidego z pakietdw, stanowi^cych
zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Kazdy z wzordw umowy na dany pakiet jako integralna cz?sd SIWZ przewiduje rdwniez i okre^la warunki
dokonania ewentuabych zmian postanowien umowy w stosunku do tre^ci oferty, na podstawie ktdrej zostanie
dokonany wybdr Wykonawcy.

Wykonawca w pakietach I oraz II b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?d razy w tygodniu
tj. od poniedziaHcu do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odbioru przesylek dokonywad b?dzie upowatoiony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego

upowa^enia, ktdrego wzdr okre^lonb w zal^czniku nr 3 do wzoru umowy. Po nadaniu przesylek Wykonawca
niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego jeden egzemplarz ksi^zki nadawczej (dowdd nadania), jednak nie
pdMej nii do godz. 10:00 nast?pnego dnia roboczego nie licz^c soboty (od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem
dni ustawowo wolnych od pracy) po dniu nadania przesylek. Ponadto Wykonawca musi umoiliwic odbidr
i nadawanie we wskazanych przez Wykonawc? placdwkach pocztowych przesylek dostarczanych samodzielnie
przez Zamawiaj^cego 24 godziny na dob? przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyj^tkiem dni
ustawowo wolnych od pracy). Zamawiaj^cy b?dzie informowal Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot?
z Jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obshigi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesylek
dostarczanych samodzielnie punkt (placdwk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) spelniaj^cy wymagania
okreSlone w pakiecie I w § 3 ust.3 wzoru lunowy a w pakiecie II w § 2 ust. 3 wzoru umowy.

W pakietach I oraz II Wykonawca zobowi^zany b?dzie zapewnid moi:liwoSd dor?czenia nadanych przez
Zamawiaj^cego przesylek pocztowych, a w pakiecie III przekazdw pocztowych na calym terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz pozajej granicami, w tym rdwniez poza obszarem Unii Europejskiej.

W zakresie pakietdw I oraz II, dzien odebrania przesylki przez Wykonawc? z siedziby Zamawiaj^cego
lub samodzielne dostarczenie przesylki przez Zamawiaj^cego uznaje si? za dzien nadania przesylki. Wykonawca
zobowi^zuje si? zatem przyj^d przesylk? do realizacji w tym samym dniu, w ktdrym zostala ona odebrana
lub dostarczona przez Zamawiaj^cego celem nadania (dzien odebrania przesylki przez Wykonawc? b?dzie dniem
nadania przesylki).

Pakiet I: Dowdd nadania przesylki rejestrowanej Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu

niezwlocznie, nie pdzniejjednak niz do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nad^u.
Pakiet II: W pr2ypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostad przekazana
przez Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pd^ej niz w dniu odebrania od Zamawiaj^Cego i w tym dniu
nadana. Dowdd nadania przesylki w placdwce operatora wyznaczonego Wykonawca zobowi^zany b?dzie
dostarczyd Zamawiaj^cemu niezwlocznie, nie pdzniejjednak nii do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.
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W pakiecie I oraz II dane o ilo^ci przesyiek pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczaym okreSIone
w formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa na dany pakiet maj^ charakter szacunkowy,
stanowi^cy element slui:^cy do skalkulowania ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego brutto umowy)
i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^ania do nadawania przesyiek w podanych w formularzu ilosciach.
Oznacza to, is faktyczna ilo^d nadanych w ramach umowy przesyiek mo2;e byd inna nii wskazana w formularzu,
pod warunkiem nieprzekroczenia wysoko^ci ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego brutto umowy).
Wykonawcy nie przyshiguj^z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.
W pakietach I oraz II Zamawiajqcy w ramach umowy b^dzie mial moziiwo^d skorzystania z innych rodzajdw
przesyiek - platnych zgodnie z aktuainym cennikiem Wykonawcy - mi wymienione w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia i kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady wyra^:onej w §6 ust.l w pakiecie I i § 5
ust.l w pakiecie 11 wzoru mnowy oraz pod warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego lypu innych przesyiek nie
przekroczy 1%; ceny oferty brutto (wysokoSci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy na dany zakres).
Wykonawca na potrzeby innych rodzajdw przesyiek zobowi^zany b^dzie dostarczyd Zamawiaj^cemu aktualny
cennik Wykonawcy.
4. Inne informacje.

•Zamawiaj^cy dopuszcza sldadanie ofert cz§sciowych, co oznacza, ie Wykonawca mo:ze zlo^d ofert? cz^^ciow^
na jedn^ lub wi§cej cz^ici (pakietdw) zamdwienia. Wykonawca moze zlo^d ofert? na dowoln^ ilo§d, dowolnie
wybranych cz?^ci(p^etdw).
•J?2yk post?powania.
Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert w j?zyku innym niz j?:^k polski, przy uwzgl?dnieniu
ponizsZego wyjasnienia.

Wyja^nia si?, ii zgodnie z zasady wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wi^^ie si? z regulacjq
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t.Dz.U z 2018 r. poz. 931), ktdra formuhije zasad? lutywania j?zyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art.11 stanowi, ii art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw, towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeh
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.
• Zamawiaj^cy przewiduje mozliwo^d rozszerzenia w drodze pisemnego aneksu zakresu przedmiotowego
zamdwienia(umowy) w oparciu o okre^lone w mnowie ceny jednostkowe. Wynagrodzenie umowne b?dzie moglo
wzrosn^d w siunie nie wi?cej ni± o kwot? okre§lon^ we wzorze umowy dla danego pakietu. Zamawiaj^cy b?dzie
mial rdwniei mo^;liwo^d przedluzenia terminu obowi^zywania lunowy w drodze pisemnego aneksu, nie wi?cej
jednak nii o okres podany we wzorze umowy na dany pakiet.
•Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo^iliwo^ci skladania ofert wariantowych.
•Podwvkonawstwo w pakiecie 1.11 oraz HI.

Zamawiaj^cy 4^da wskazania przez Wykonawc? w ofercie cz?^ci zamdwienia, ktdrej wykdnanie Wykonawca
zamierza powierzyd podwykonawcy.
Zamawiaj^cy zastrzega obowi^ek wykonania wszystkich kluczowych cz?sci zamdwienia przez wykonawc? bez

korzystania z podwykonawcdw lub podmiotdw trzecich: Wykonawca w pakietach 1 i 11 mo4e powierzyd innym
podmiotom wyl^cznie odbidr przesyiek z siedziby zamawiaj^cego i przekazanie ich Wykonawcy.
W pakietach I oraz n Wykonawca winien zapewnid Zamawiaj^cemu status nadawcy w rozumieniu ustawy
Prawo pocztowe.
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IV. Termin i mieisce wvkonania zam6wienia w kaizdvm z pakiet6w

1. Termin wykonania zamdwienia; Swiadczenie ushig b?dzie odbywaio si? w okresie od 13.02.2019 r.

do 13.02.2020 r., przy uwzgl?dniemu mo^Jiwo^ci wydhaienia terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa
we wzorze umowy na dany pakiet. Pierwszym dniem realizacji umowy b?dzie 13.02.2019 r. albo termin:

- pdzniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamdwienia w danym pakiecie zostala zawarta pdiniej niZ 13.02.2019 r.,

- wcze^niejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby zayvarcie umowy w terminie wcze^niejszym
byio mozliwe a spowodowane byloby wcze§niejszym niz planowano Wykorzystaniem ^rodkdw finansowych
z tytulu realizacji obecnie obowiqzuj^cej umowy lub umdw.

2. Miejsce wykonania zamdwienia: pakiety od I do ni - ^wiadczenie ushig w obrocie krajowym i zagranicznym.
V. Niepodleganie wvkluczeniu oraz warunki udzialu w nostepowaniu a takZe nnis snosobu dnkonywania ocenv
speiniania tveh warurikdw

W post?powaniu mog^ wzi^d udzial Wykonawcy, Irtdrzy spelniaj^ warunki udzialu w post?powaniu w zakresie
wskazanyni przez Zamawiaj^cego w niniejszej SIWZ oraz nie podlegaj^ wykluczeniu z post?powania o udzielenie
zamdwienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 pzp.

Spelnienie warunkdw b?dzie oceniane na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? o^wiadczen i dokumentdw,
0 ktdrych mowa w SIWZ.
!• Art. 22 nst.l pkt 1 pzp - niepodleganie wvklnczenin — dotvczv wszvstkich pakietdw

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ na dany pakiet o^wiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu, zawarte w formularZu dferty (pakiet I i 11 - pkt 13, pakiet III- pkt 12), a na wezwanie
Zamawiaj^cego dokuinent, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ, zai w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie intemetdwej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez o^wiadczenie
wskazane w pkt VI pkt 3 SIWZ(dot. grupy kapitalowej w zakresie dotycz^cym danego pakietu).
» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moZe przedstawic
dowody na to, ze podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duCzynienie
pieni?Zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami Scigania oraz podj?cie konkretnych ^rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
kt6re s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zam6wienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu,jeZeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniaj^c wag? i szczeg61ne okolicznoSci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.
»W przypadkach, o ktorych mOwa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy
zapewnia temu Wykonawcy moZliwo^d udowodnienia, Ze jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie
zam6wienia nie zakldci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole spos6b zapewnienia konkurencji.

(j/
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»Wykonawca, ktdry powohije sif na zasoby innych podmiotbw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art; 24 ust.1 pkt 13-22 pzp)oraz spebiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powamu, sklada tak^e dotyczqce tych podmiotdw (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).
»Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach innych podmiotdw na zasadach okfe^Ionych
w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw dokumentdw wymienionych w pkt VI pkt 1 oraz
VI pkt 2.

Zamawiaj^cy mpze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie postppowania o udzielenie zamdwienia.
2. Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postenowaniu okre§Ionego przez Zamawiaiacego
w Qgloszenin o zamdwieniu braz ninieiszei SIWZ.ti.:

- OSwiadczenie (pakiety I, II, III)

Wykonawca winien zloiyd o^wiadczenie o spelnianiu warunkdw udziahi w post?powaniu.
O^wiadczenie zawarte jest w formularzu oferty (pakiet I i n - pkt 13, pakiet III - pkt 12). Informacje zawarte
w oSwiadczeniu stanowi^ wstppne potwierdzenie, ze wykonawca spehiia waninki udziahi w postppowaniu (art. 25a
ust.I pkt I pzp).
Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - dotvczv nakietdw 1.11 oraz III

W niniejszym postppbwaniu Wykonawca zobowi^zany jest spehiid warunek dotycz^cy uprawnien do prowadzenia
okre^lonej dzialaho^ci zawodowej.
-Dokumenty

Oprdcz oSwiadczenia o spelnianiu warunku udziahi w postfpowaniu, na potwierdzenie warunku z art. 22 ust.lb pkt
I pzp Wykonawca przedlo:zy dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ.
Wykonawca winien przedlozyd dokument potwierdzaj^cy posiadanie uprawnien do wykonywania dzialalno^ci
pocztowej,

dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatordw pocztowych prowadzonego przez

Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej.
Zgodnie z art. 6 ust. I ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, dzialalno^d pocztowa jest dziaIalno§ci^
regulowan^ w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi?biorc6w i wymaga wpisu
do rejestru operatordw pocztowych.

Vl.Wykaz oswiadczen llib dbkumentow. potwierdzaiacvch spetnianie warunkow udziatu

w postepowaniu oraz brak podstaw do wvklucZenla
Wszystkie dokumenty skladane s^ wrazz oferty
1) aktualne na dzien skladania oferty o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.I pkt I pzp, o^wiadczenie
potwierdzaj^ce, is Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu
wskazane w niniejszej SIWZ(oSwiadczenie zawarte jest w formularzu oferty na dany pakiet)- pakiety I, II, HI;

2)

Dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatordw pocztowych prowadzony przez Prezesa
Urz?du Komunikacji Elektronicznej (patrz: pkt V pkt 2 SIWZ); pakiety I, n oraz HI.
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Dokument skladany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
0 ktdrej mowa w art 86 ust. 5 pzp.

3) OSwiadczenie wykonawcy o pri^nale^oSci albo braku przynale:Eno$ci do tej sainej grupy kapitalowej;
w przypadku przynale^noici do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moi:e zlo4y6 wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ee, ze powi^zania z innym wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu w zakresie okreSlonym w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp-pakiety I, II oraz III.
Termin zlozenia o^wiadczenia o przynaleino^ci albo braku przynalezno^ci dp tej sainej grupy kapitalowej

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje zamawiaj^cemu o^wiadczenie o przynalezno^ci lub braku przynaiezno^ci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zlo2eniem o§wiadczenia,
wykonawca mo^e przedstawid dowody, is powi^ania z innym wykonawcq nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

Je2:eli zlozono tylko jedn^ ofert?, Zamawiaj^cy nie b^dzie wymagal zlozenia oSwiadczenia Wykonawcy
0 przynale±noSci albo braku przynaleSno^ci do tej samej grupy kapitalowej.
Ww.o^wiadczenie Wykonawca przekazuie Zamawiaiacemu w formic pisemnei.

Forma o^wiadczen i dokumentdw.

1) Dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane
s^ w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oiyginalem, przy czym poSwiadczenie za zgodnoSd
z oryginalem nast^puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oSwiadczenia, sporz^dzonych w pdstaci
papierowej, wlasnorfcznym podpisem.

2) Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formic notariabie poswiadczonego odpisu.
3) Wszelkie kwestie zwi^zane z dokumentanli skladanymi przez wykonawcdw reguluj^ przepisy rozporz^dzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,jakich moi;e 2^dad zamawiaj^cy od
wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamdwienia(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
Uwaga: W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mozliwoSd
skladania dokumentdw lub oiwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu o dokumentach, przy u^ciu
Srodkdw komunikacji elektronicznej. Zamawiaj^cy nie dopuScil rdwniei; mozliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego
z Wykonawcami przy uiyciu Srodkdw komimikacji elektronicznej w sposdb okreSlony w dziale I w rozdziale 2a
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami-patrz pkt VIIISIWZ.
UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty
pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.

4) Zgodme z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,
dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z thunaczeniem naj?2yk polski.
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5) PoSwiadczenia za zgodno^d z oiyginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na todrego
zdolno^ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie
zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kai;dego z nich dotycz^.
6) Zamawiaj^cy moze ^dad przedstawienia oryginaiu lub notarialnie po§wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlo^ona kopia jest nieczytelna
lub budzi w4tp]iwosci co dojej prawdziwo^ci.
»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost?pno§ci o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5
i §7 rozporz^dzenia w sprawie dokumentdw, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.

»W przvpadku wskazania nrzez Wvkonawce oSwiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu
Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlno^ci oiwiadczen lub dokumentdw
przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych o^wiadczen lub dokumentdw,
o lie S4 one aktualne.

Uwaga: warunkiem skorzystania z ww. moiliwoSci, konieczne jest wskazanie przez Wykonawc? oSwiadczeA lub
dokumentdw, o ktdrych mowa powyfej.
1. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub iimych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty S4 niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupehiienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlozenia, uzupehiienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaSnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba is mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa:znienie post?powania.
Zamawiajqcy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlotetaa. wyjaSnien dotycz^cych oSwiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.
2. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oSwiadczeA lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 113 pzp,jezeli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrdw publicznych w rozinnieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne(Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 orazz 2016 r. poz. 352).
Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw/oswiadczeh wymaganych
w niniejszym postfpowaniu.
3. Art. 24aa PZP.

Zamawiaj^cy zastrzega^ iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post?powaniu najpierw dokonad
oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca, ktdregd oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu.
8
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Jezeli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si^ od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania uinowy, Zamawiaj^cy ino^e zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzia^ w post^powaniu wykonawca, ktdry zio2yi ofert? najwyzej ocenion^
spo§r6d pozostaiych ofert.
VII.

WEZWANIE DO UZUPEtNIENIA ORAZ POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Jewell wykonawca nie zlo^l o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1, o^wiadczeA lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicZno^ci, oktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub iimych dokumentow niezb^dnych
do przeprowadzenia postfpowania, o^wiadczeiiia lub dokumenty s^ riiekompletne, zawieraj^ bl^dy lub budz^

wskazane przez zamawiaj^cego w^tpliwO§ci, zamawiaj^cy wzywa do ich zlo:zenia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze liiimo ich zloienia, uzUpelnibnia
lub poprawienia lub udzielenia wyjasruen oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie post?powania.

2. Jezeli wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo ziozyl wadliwe pehiomocnictwa, zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ^:e mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie post^powania.
3. Zamawiaj^cy wzywa talcte, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloi;enia wyjaSnieh dotycz^cych o^wiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1.
VIII. Infbrmacie o sposoble porozumlewania sie Zamawlaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oswiadczeri lub dokumentow. Osobv uprawnlone do porozumlewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si^ za po^rednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie,
za po^rednictwem poslanca, faksu lub przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu using drog^ elektroniczn% tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail,
z zastrzezeniem, it oferta winna zostad zlo^ona pod rygorem niewa^mo^ci w formie pisenmej,
pelnomocnictwo winno zosta6 zlozone z zachowaniein formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ (rowniel;
w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), zaS o^wiadczenia i
dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich mo4e z^dad Zamawiajacy od wykonawcy w post^powaniu
o udzielenie zam6wienia (r6wniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art.
26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporzadzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktbrym mowa w art, 94 ust,l pkt 2 pzp, zostanie
przeslane przy uzyciu ^rodk6w komunikacji elektronicmej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
0 ^wiadczeniu using droga elektroniczna (tj. poczta elektroniczna e-mail), badi faksem, badz za
po^rednictwem poslahca.

3. Jezeli ZamawiaJacy lub Wykonawca przekazuja o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy uzyciu §rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig droga elektroniczna (tj. poczta elektroniczna e-mail), kazda ze stron na
±adanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy
okre^lonym w SIWZ.

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisenmie wiimy
bye skladane na adres: Slaski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.
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6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc^ poczt^

elektroniczn^ wirmy byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl:
przekazywane faksem wiimy bye kierowane na numer 32 735 16 36.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mote przed uplywem terminu skladania ofeit zmienic tre^d
SIWZ.

8. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
9. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,jeieli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzied
ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
10. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcamijest:

Pan Mariusz Partyka- Gldwny Specjalista, Dzial Inwestycji i ZamdwieA Publicznych.
Adres e-mail-zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.
Wykonawca moi& zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie tfe^Ci SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert
zmienid treSd SIWZ.

IX. Wvmagania dotvczace wadium

1) Na podstawie art. 45 ust.l i ust.5 pzp Zamawiaj^cy ti^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokpsci:
pakiet 1- 30 000,00 zl(slownie tr:^dzieSci tysi?cy 00/100 zlotych),
pakiet n-zamawiajqcy nie isida wniesienia wadium,
pakiet m - zamawiaj^cy nie tqda wniesienia wadium.

2)Wykonawca moZe wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1. pieni^dzu,

2. p6r?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci (t.j.Dz.U. z2018 r. poz. 110 ze zm.).
a) Wadium wnoszone w pienmdmi nalezy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniZej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002,

Na pdtrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Kato\yicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.
b) W przypadku wnoszenia wadium w.fdrmie innej niz pieni?Zna, Wykonawca obowmzany jest zlpzyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pok6j m 410. Tre56 takiego
dokumentu nie moze Warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci z^dania
wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wazno^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania ofert^(60 dni).
Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem
zwi^zania^pfert^ b?dzie zatem dzien, w ktdiym uplywa termin skladania ofert.
Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.
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3)Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert(art. 45 ust.3 pzp).
Przez wniesienie wadium fozumie sie ziozeuie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wpivw Srodkdw
pieni^^ych na podany wyiej raphunek bankowy, przed upivwem terminii skladania nferf. p ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium nastapi zgodnie zzasadami wynikajacymiz art. 46 pzp.
X. Termin zwiazaniaofeita

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg termjnu zwiazania oferta rozpoczyna sip wraZ z uplywem teminu
skladania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofertv

A. Zamawiajacy prosi Wykonawcp o wypelnienie formularzy na mas2ynie do pisania albo odrpcznie drukowanym
pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezbpdnych danych i informacji. W przypadku, gdy
jakakolwiek czpSc formularza lub caly formularZ nie dolyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy"
i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo sip zbyt male, Zamawiajacy
prosi o wykonanie kserokopii danegb formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb
i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nale^ umie&id
w zalaczniku do danego formularza, sporzadzonym przez Wykonawcp. Wykonawca proszony jest
0 przygotowanie i zlotenie oferty z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zalaCznik6w skladajacych
sip na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiazany jest niedokonywad

zmian merytorycznych zapis6w znajduJacych sip we wzorach formularzy stanowiacyeh Zataczniki
do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za treSc ka^degp z przedMadanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego,
czy formularz pfZepisuje, C2y dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny spos6b. JeZeli
Wykonawca przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR,zobowiazany jest

doMadnie przec^ad jego tre§6 po przeksztalceriiu oraz porownad ja z oryginalnym zapisem SIWZ.
W przypadku, gdy z powodu blpddw w procesie przeksrtalcenia formatu (np. blpddw w procesie OCR)tre§d
oferty nie bpdzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, oferta podlegala bpdzie
odr2mceniu.

B. Wszystkie formularze i dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, a przygotowywane przez Wykonawcp
musza byd podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania zobowiazan
0 warto^ci odpowiadajacej zam6wieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie potwierdzajacym dopuszczenie
do obrotu prawnego lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnoinocnione - w takim przypadku oryginal
pelnomocnictwa (lub jego koplp po£wladczona notarlalnle, odpls notarlalny) nalezy dolaczyd do oferty.
Z zalaczonych do oferty dokumentow musi wymkad,ze ofertp, o^wiadczenia i inne dokumenty podpisala osoba
upowatoiona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta podpisana przez osobp nieupowamiona zostanie uznana
za niewaZna.

C. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofertp naleZy dostarczyd w nastppujacej formie: w zamkniptej kopercie oznaczonej nazwa i adresem
Zamawiajacego:

Narodowy Fundusz Zdrowla Slaskl Oddzlal Wojewddzkl
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208a oraz napisem:

II
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Ustuga spofeczna -zamowlenie nr 19/us/2018

Swiadczenie usfug pocztowych
Oferowane pakiety: nr
[naleiy wskaza6 oferowane pakiety lub pakiet]

NIE OTWIERAC PRZED:

1(1.:P.1...2I119

godz. 12.30

W pts^adku sMadania ofetty cz^sciowej na ■wi^cej nii jeden pakiet, fotmulatze dotycz^ce ofeiowanych ptzez
Wykonawc? pakietow ptosimy.umiescic w jednej (tej samej) kopetcie opisahej jak\vy£ej (pattz: tamka).
Zamawiaj^cy prosi o wtozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
ozaaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 14 (w pakiecie III
w pkt 13) formularza oferty na dany pakiet, z uwzglfdnieniem uwag do zal^cznikdw.

• W przypadku skladania oferty cz^Sciowej na wi^cej niz: jeden pakiet:
a) formularze oferty dotycz^ce oferowanych przez Wykonawc? pakietdw prosimy umieScid w jednej (tej samej)
b)

kopercie opisanej jak wyzej (patrz: lit. D - ramka).
Wykonawca nie jest zobligowany zal^czad do kaz:dego oferowanego pakietu tych samych dokumentdw,
tj.: dokumentu wskazanego w pkt VI pkt 2, a takze pelnomocnictwa os6b reprezentuj^cych Wykonawcdw
(jeteli zachodzi taka sytuacja) - wystarczy, jezeli Wykonawca zal^czy i wloiy do koperty jeden komplet ww.
dokumentow.

i

Powy^ze dotyczy takze Regulaminu Swiadczenia ushig pocztowych Wykonawcy, jezeli ten sam regulamin

(regulaminy) obejmuje merytorycznie zakres oferowanych pakietdw.
W przypadku o^wiadczeh lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taienmic^ przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaUiu nieuczciwej konkurencji, co do ktdrych
Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post?powania, Wykonawca powinien
mnie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub
oznaczyd jew inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsifbiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
niduczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.):
Przez tajemnicf przedsifbiorstwa rozumie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsifbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktdre jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementdw nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sif tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostfpne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufhosci.
Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemhicQ przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeii Wykonawca, nie pozniej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegl. ze nie moge byd one udostepniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje stanowiq
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

E. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moie zlo^d tylko jedn^ ofert? cz?Sciow4 na oferowany przez siebie pakiet.
Ofert? sklada si? w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyra^a zgody na zlozenie
oferty w postaci elektronicznej.
TreSd zlozonej na dany pakiet oferty musi odpowiadad treSei SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez
Zamawiaj^cego w przypadku zaistnienia co najmniej je^ej z okoliczno^ci wymienionych w aft. 89 ust. 1 pzp.
12
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G. Wykonawcy mog^ wsp6lnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiaj^ peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamdwienia
albo reprezentowania w post?p6waniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publieznego.
H. Sposdb wypeiniania lub przygotowania formularzy oraz oSwiadczen wymaganych od wykonawcy
wrazz ofert^;
1)

nalezy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moze byd u^yta piecz?d firmowa;

formularz oferty
(odr;bny dla kaZdego pakietu)

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CBN^
BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO PAKIETU;
2)

formularz opis przedmiotu
zamdwienia i kalkulacja

naleiy wypeMd i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

cenowa

(odr§bny dla kaZdego pakietu)

3)

4)

wzdr o^wiadczenia dot. grupy
kapitalowej(pakiety 1,11 oraz

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^d

ni)

informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp

informacja, o ktdrej mowa
wart. 91 ust.3apzp
(pakiety I,II oraz in)

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w terminie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej

XII. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert na danv nakiet

1.

2.

Ofert? nale^ zlozyd w siedzibie Zamawiaj^cego:
Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narddowego Fundnszu Zdrowia w Katowicaeh,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice,pokdj nr 208a (11 pi?tro),
w terminie do dnia
do godziny 12.00.
Zamawiaj^cy zawiadamia Wykonawc? o zloieniu oferty po terminie oraz niezwiocznie zwraca ofert?.

3.

Wykonawca moze, przed uplywem terming j^l^^pii^fert,zmienid lub wycofad ofert?.

4.

Otwarcie ofert Odb?dzie si? w dniu

5.

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

.'

'.

o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 217(11 pi?tro).

Xm. Onis SDOsobu obliczenia cenv ofertv w danvm pakiecie

1. Sposdb obliczenia ceny oferty brutto w danym pakiecie okre^lopo w formularzu opis przedmiotu zamdwienia
i kalkulacja cenowa na dany pakiet. Wykonawca oblicza zatem cen? oferty dokdnuj^c operacji matematyczinych
w kdlejno^ci podanej w ww. formularzach.

2. Cena oferty na dany pakiet stanowi calkowite wynagrodzenie brutto przyshxguj^ce Wykonawcy z tytulu
realizacji zamdwienia w danym pakiecie i winna zawierad wszelkie koszty, oplaty i podatki, zwi^zane
z realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym koszty przemieszczenia i dor?czenia oraz zwrotu - w pakietach I
oraz n przesylek do miejsc przeznaczenia, a w pakiecie III koszty przekazdw, a zatem wszelkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie z tytulu naleiytego i zgodnego z obowiizujicymi przepisami, wykonania przedmiotu
zamdwienia w danym pakiecie, rdwniei koszty zwrotu przekazdw.

3. Sposdb obliczenia oraz podania ceny oferty wskazuje rdwniez formularz oferty. W przypadku, gdy usluga
podlega opodatkowaniu podatkiem Vat, Wykonawca w pkt 1 formularza oferty - w zalemo^ci od tego, czy
13
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obowigzek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny netto dolicza, b§dz
odpowiedmo nie dolicza, wartoid podatku VAT. W celu ustalehia, na kim spoczywa obowi^bk podatkowy
(VAT), Wykonawca sklada wraz z ofert^ infonnacjf, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zal^czono
do SIWZ). Je:^eli zlo;^ono ofert?, ktdrej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku
podatkowego zgoMe z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^ek rozliczyb
zgodnie ztymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie na dany pakiet winny zostac przez Wykonawc? podane
z doMadnosci^ do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu Zasady, ii ceny (warto^ci) naleiy zaokr^glab
do pelnych groszy, przy czjnn ko6c6wki poniiiej 0,5 grPsza pomija sif, a koncdwki 0,5 grosza i wyi:sze
zaokr^gla si? do 1 grosza.

5. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktora b?dzie zawierala b}?dy w obliczeniu ceny.
6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z /asadami
opisanymi we wzorze mnowy.
XlVi Opis krvteridw wyboru ofert oraz ich znaczenie. Spos6b ocenv ofert w kazdvm z pakietdw.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowab bfdzie przedstawione poni^iej kryterium oraz nast?puj^cy spos6b
oceny ofert:
Pakiet I. II oraz HI

Cena - waga 100%

najniraza cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

IloSb punktdw =

x 100 pkt x 100%
cena ocenianej oferty

Pr^ obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladno^ci^ do dwdch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XIII ppkt 4 SIWZ.
XV.Informacie o formalnoSciach. iakie powinnv zostad dopeinione no wvborze oferty w celu zawarCia
umowv w sprawle zamdwienia publlcznego w danvm paldecie

1.

2.

3.

Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia na dany pakiet Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta
jest waima, nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w SIWZ oraz w art. 89 p^, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okreilone w SIWZ, w tym okreSlone warunki podmiotowe i uznana zostala
za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw oceny ofert okre^lonych w SIWZ. Zamawiaj^cy zawiadomi
0 wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie zgodnie z art. 92 pzp.
Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie Zamawiaj^Cy zaprosi Wykonawcf, ktdry
zloiyi oferty najkorzystniejsz§, o terminie zawarcia lunowy.
Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy na dany pakiet zostan^ podane Wykonawcy w piSmie
informuj^cym o wyborze oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
przekazany pisemnie lub faksem, moze wyrazic zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^,
ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania iimowv
NIE DOTYCZY

XVn.Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv na danv pakiet
14
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1. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zbstan^ wprowadzone do tre§ci zawieranej umowy na dany pakiet oraz

wysoko§6 kar umownych z t3dulu niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy
na dany pakiet zai^czony do SIWZ. Wzpr umowy na dany pakiet reguluje przyszie zobowi^ania WykonaWcy
zwi^ane z realizacj^ zamdwienia w danym pakiecie.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlfue ponosz^ solidain^ odpowiedzialnoSd za wykonanie umowy. W takim
prZypadku wykonawcy Ustanawiaj^ peinomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu 0 Udzielenie

zamowienia.albo.reprezentowmia wpostppowaniu i zawarcia umowy wsprawie zamdwienia publicznego.
XVni. Pouczenie 0 iSrddkacK ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku posfennwania n nHOTPilpnip
zamdwienia

Przepisy dzialu VI usta.wy Pfawo zamdwien publiczriych, ze wzglpdu na przedmiot zamdwienia (Usiugi spolecZne)
nie oboWi^zuj^.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SlWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale^ fakt ten
na^chmiast zglosid Zamawiaj^cemu.
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OFERTA-PAKIETI

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewodzki

Natodowego FundusZii Zdrowia
uLKossuthal3
40-844'Katowice

adtes e-mail:
strona www:

(jezeli Wykonawca posiada)
;

nt telefonu:

(jezeli Wykonawca posiada)
nr faksu:

Wykonawca jest malym lub stednim przedsi^biorc^*
*Jeieli;wykonawca nie jest malym lub srednim przedsi^biorc^ — nale:^ skteslid

Nt rachunku bankowego WykOhawcy. na ktory Zarnawiaj^cy b^ckie mogl zwrocic wadium
(dotyciy wadium wniesionego w pieni^dzu):

. W nawt^zaniu do Ogloszenia o z^o-v^eniu w trybie art. 138o i nn. pzp maj^cym^za.przediniot smadczem'e
ustugpocztov^ch w obtqcie krajowym izagr^cznym —paldetI,
1. oferujemy wykonanie, dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ Zamowienia w pakiecie. I zgodnie ,
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia,za cen?:

zl" brutto

Cena brutto oferty podana powyiej stanowi l^czn^ sum^ brutto wszystkich pozycji (razem brutto w
formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa paldet I.

- pkt II

UWAGA! W ptzypadku, gdy usluga podlega opodatkowaniu podatkiem Vat, Wykonaw;ca nie dolicza dp' ceny
netto podatku VAT,je:zeU oboWi^zek podatkpWy spoczywa na Zamawiaj^cym — patrZ informaeja, o ktdrej mowa

W art. 9l ust.3a pzp. W takiej sytuaeji een^ oferowan% jest cena wskazana jako netto, tj. cena bez podatku
od towarow i uslug.

2. Oswiadczamy, iz zoboud^ujemy si? do swiadczenia ushagi w okresie od 13.02.2019 r. do 13.02.2020 r.,
przy uwzgl^diiieniu mozliwosci wydluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorej niowa we wZorze utiiowy
na pakiet I.
Pierwszym diUem realizacji utnowy b?dzie 13.02.2019 r. albo termin:
■ --pozniejszy wskazany przez Zamaudaj^cego w sytuaeji, gdyby umOwa w wyniku udzielenia niniejszego

zamowienia w danym-pakiecie zostala zawarta pozniej niz 13.02.2019 r.,
- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^Cego w sytuaeji, gdyby zawarcie umo'wy w tentiinie wczesniejszym

bylo mozliwe, a spow odowane byloby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansOwyCh
z tytaiu realizacji obec nie obowi^zuj^cej umo\^ lub umow.

Nr zamownia:19/us/2018

fotmularz ofetty pakiet I

3. Oswiadczamy, iz zwrot do nadawcy zwrotnego potwierdzenia odbioru przesylki (pokwitowanego przez
adresata) nastepowai b?dzie niezwiocznie.
4. Oswiadczamy,iz:

a) Zobowiq^zujemy si? odbierac pfzesylki z siedziby Zamawiaj^cegp pi?c razy w tygodniu tj. od poniedziatku
do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
Ponadto wykonawca timozliwia odbidr i nadawaiiie we wskazanych przez Wykonawc? placdwkach pocztowych,
przesylek dpstarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^eego 24 godziny na dob? przez 6 dni w tygodniu,
tj. od poniedzialku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiaj^cy b?dzie infomlowal
Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek W sobot? z jednOdniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ino^e wyznaczyC
do obshigi Zamawiaj^Cego w soboty dodatkowy punkt(plac6wk?).nadawczo-odbiorczy spelniaj^cy wymdg okre^lony w
pakiecie I W § 3 ust.3 wzoiai umowy. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania o wysylCe W soboty z
jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

b) zobowi^zujemy si? do zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego

zlokalizowanego w odleglosci (obhcZonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego
w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Adtesy punktow nadawczo-odbiorczych spelniajq^cych ww. wymog(co najmniej jeden):

5. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy dla pakietu I.

6. Oswiaciczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofert^ przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania
ofertq. rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

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

8. Oswiadczamy, ze zalq^czony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakiem I, zostal przez nas zaakceptowany
i zobowi^ujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zaWarcia umowy na warunkach okre£onych
we wzorze umowy pakiet I, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
9. Oswiadczamy,ze zobowis^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego pkreslonymi w SIWZ oraz obowiq,zuj^cymi przepisami prawa, z Zachowaniem
obowi^Zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu nimejszego zamowienia.
10. Oswiadczamy, ze. ofert? podpisala osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym
.post?powaniu na podstawie
(nalezy wskazac podstaW? rimocowania —
dokurnent rejestroWy, ewidencyjny, pelnomocnictwo etc.). W przypadku prokurenta nalezy wskazac, czy jest
to prokura samoistna czy i^czna -

11. Oswiadczamy,ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach

, ktore

standwi^, taj'emnW ptzedsi?biotstwa w roztimieniu przepisow; ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencjii jakb tfllde nie mog^ zostac udpst?pnione innym podmiqtom.

Cki
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Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsi§biorstwa wylqcznie w przypadku, gdy Wykonawca
nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie tnogq one bye udostqpniane oraz wykazat,
iz zastrzezone informacje stanOwiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopetnienia ww. wymagan
oznaczat bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie catej tresci oferty wraz zzatqcznikami
a takze ws^stkich informacji i dokumentow sktadanych w trakcie postqpowania.
12. Oswiadczamy,ze zamierzamy pp\Werzyc podwykonawcy nast^puj^cq,cz?sc zamowienia*:

* nalezy wypetnic w przypadku wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy(wskaZac cz^sd
zamowienia pOwierzonq podwykonawcy).13. Oswiadczam, ze spelniam waiunki udzialu w post^powaniu okreslone w SIWZ oraz nie podlegam
wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.
13a.Oswiadczam,ze zachodza w stosunku do mnie podstawy Wykluczenia z post^powania na podstawie art.
pzp (podac majaca, zastosowanie podstaw? wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23).*

*oswiadczenia zpkt13a oraz 13b nalezy wypetnic tylko,jezeli dotyczq wykonawcy
Podleaanie wykluczeniu

Je2eli w stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z poStqpowania na podstawie ustawy
Prawo zamOwien publicznych oraz Wykonawca podjql ^rodki naprawcze, wystarczajqce do wykazapia Jego
rzetelno^ci, winien on ziozyO odrqbne o^wiadczenie, okre^lajqc, iz podlega wykluczeniu oraz wskazujqc
rodzajpodjgtych ^rodkOw.
13b.0swiadczam, ie w zwiqzku z ww. okolicznoSei^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zambwieri
publioznych, podjqJem nast§pujqoe brodkl naprawcze:

Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, WykPnawca, I<t6ry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13114 oraz 16-20 pzp, moze przedstawid
ddwody na to, ze podjgteprzez niego Srodkl sq wystarczajqce do wykdzania Jego nretelnoScI, w SzczegdInoSoi udowddnid naprawienie
szkody wyrzqdzoriejprzeStgpstwem lub przestgpstwerin skarbowym, zadodduczynlenle plenigine za doznanq krzywdg tub naprawienie
szkddy, wyczerpujqce wyjadnienle stanu faktycznego oraz wspdipracq z organami dcigania oraz podJacie konkretnych drodkdw
technlcznych, organlzacyjnych I kadrowych, ktdre sq odpowiednle dia zapobiegania dalszym przestqpstwOm lub przestqpstwom
skarbowym lub nieprawldlowemu postqpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania plerwszego nie stosuje siqi jetell wobec Wykonawcy,
bqdqcego podmlotem zbiorowym, orzeczOno prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania slq o udzielenie zamdwierila oraz nie

uplynqt okredlony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu.

14.Zal^cznikanii do niniejszego formularza oferty

nast^puj^ce wrypdnione formularze, oswiadczenia

oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I,
2) regulatnin swiadczc nia uslug pocztowych"Wykonawcy (odpowiadajacy przedmiotowi zamowdenia
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w pakiecie I)-jezeli Wykonawca posiada,

3) peinomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginai lub kopia poswiadczona notarialnie, odpis
notarialny)--jezeli dotyczy,

4) informacja,-o ktorej mowa wart. 91 ust3a pzp,
5) .dokument potwier^aj^cy ■w^is Wykonawcy do.rejestm operatorow pocztowych prowadzonego przez
Ptezesa Urz^du Koniunikacji Elektrbnicznej,
.
6) inne
- jezeli dotyczy

Imiginazwisko upe4nomocnipnego ptzedstawiciela Wykohawcy:

Data.

ADO#
mgr Tere sa Uzdowska ■
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Dane Wykonawcy;

^l%ski Oddzial Wojewodzki
Natpdowegb FundUsZu Zdrowia
ul. Kdssutha 13

40-844 Katowice

adres e-mail:

Qezeli Wykonawca posiada)

sttona www: '

(jezeli Wykonawca posiada)

nr teiefonu:

nr faksu:

Wykonawca jest malym lub srednim przedsigbiorc^*

*Jeieli wykonawca nie jest majlym lub;srednim ptzedsigbiofc^- naleiy skreslic
W na^^qzaniu do ogloszenia o z^owieniu w trybie art 138o i nn. pzp maj^cym za przedniiot smadczenie

usiugpocZtov^dh w obtdcie krajowymizagraniicZtiym -pakiet11,
1. oferujemy wiykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wpjewodzkiego NFZ zam6\denia w pakiecie II zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnyeh Warunkow Zaniowienia,za ceng:

zlbrutto

Cena bnitto oferty podana powyiej stanowi I^czn^ sum^ bnitto wsZystkich pozycji (lazem brtitto w zl) - pkt.II
fdnnulatza opis ptzedmiotu zamo^enia i l^lkulaeja cenowa pakiet II.

UWAGA! W przypadku,.gdy usluga podlega opodatkowaniu podatkiem Vat, Wykonawca nie dolicza'do ceny
netto podatkii VAT,jeieli obowi^zek podatkowy spoCZywa na Zatnaydaj^cym - pattz infotmacja, o ktotej mowa

w art, 91 tist.Sa pzp. W takiej sytiiacji cen^ ofetowan^ jest cena wskazana jako netto, tj. cena bez podatku
od toWarow i ushig.

2. Oswiadczamy,

zobowiqzujemy si? do swiadczenia uslugi w okresie od 13.02.2019 r. do 13.02.2020 r.,

przy uwzgl?dnieniu HiozliwOsd ■^diuzenia terminu irealizacji zamowienia, o ktorej mowa we wzotze umowy
na pakiet II.

Pierwszym dniem tealizacji umowy b?dzie 13.02.2019 r. albo termin:

- pozniejszy wskazany ptzez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostala zawarta pozniej niz 13.02,2019 r.,

- wczesniejszy, wskazany ptzez Z^awiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym
bylo mozUwe, a spowodowane byloby wczesniejszym niz planowano ^korzystaniem srodkow finahsowycb
z tymiu tealizacji obecniedbowi^zujq,cej umowy lub umow.
3. Oswiadczamy, iz zwtot do nadawcy zwtomego potwietdzenia odbiom ptzesylki, (pokwitowanego ptzez
adtesata) nast?powal b?dzie nieZwlocznie.

Af\ ^
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4. Oswiadczamy,iz:

a) Zobowi^zujemy si? odbiqrac przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu tj. od ponie^ialku
do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyjqtkiem dni ustawowo wdlnych od ptacy,
Ponadto wykonawca utnozliwia odbidr i nadaw^e we wskazanych przez Wykonawc? placdwkach pocztowych,
przesylek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego 24 godziny na dob? przez 6 dni w tygodniu,
tj. od poniedziaiku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiaj^cy b?dzie informowal
Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot? z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca mo^e wyznaczyd
do obshigi ZamawiaJ^cego w soboty dodatkowy punkt(placdwk?) nadawczo-odbiorczy speMaj^cy wymdg okre^lony w
pakiecie II w § 2 ust.3 wzoru lunowy. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania o wysylce w soboty
zjednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

. b) zobowi^zujemy si? do zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego
zlokalizowanego w odleglosd (obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego
w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Adresy punktow nadawczo-odbiotczych spelniaj^cych ww.wymog(co najmniej jeden):

5. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy dla pakietu II.
6i Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwiqzanych niniejsZq^ ofertq^ przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^ania
oferta,rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.
7. Oswiadczamy,ze zapoznaiismy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz,ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
8. Oswiadczamy, ze zal^czony dp SIWZ wzor umowy w zakresie paMetu II, zostai przez nas zaakceptowany
i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okredonych
we wzorze umowy pakiet II, w miejscu i termini? wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
9. Oswiadczamy,ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okredonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa, z zachowaniem
obowi^zujftcych norm odnoszq,cych si? do przedmiotu niniejszego zamowienia.
10. Oswiadczamy, ie ofert? podpisala osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu na podstawie
(nalezy wskazac podstaw? umocowania dokument rejestrowy, ewidencyjny, pelnomocnictwo etc.). W przypadku prokurenta naleiy wskazac, czy jest
to prokura samoistna czy lq,czna -

11. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest,jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach
, ktore
stanoyd^ tajemnic? ptzedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o Zwalczaniu nieuczciwej
konkufencji i jako takie nie mog^ Zostac udost?pnione innym podmiotom.

y

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnic^ przedsiqbiorstwa wyiqcznie w pr^padku,gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terrhinie skladania ofert zastfzegl, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazal,

\

1
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iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brqk dopetnienia ww. wymagan
oznaczal bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udost^pnienie calej tresci oferty wrazz zatqcznikami
a takze ws^stkich informacji i dokumentdw skladanych w trakcie postqpowania.
12. Os^adczamy,ze Zamierzamy powierzyc podwykonawcy nast^puj^cq,cz^sc zamoMWenia*:

* nalezy wypetnic wpizypadku wykonywania zamdwienia z udziatem podwykonawcy(wskazac cz^sc
Zamowienia powietZonq podwykonawcy).

13. Oswiadczam, ze speiniam warunki udzialu w post^powaniu okre^one w SIWZ oraz nie podlegam
wykluczeniu z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.
13a.Oswiadczam,ze zachodzq,w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie art.
pzp (podac maj^c^ zastosowanie podstawq wykluczenia sposrod wytnienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23).*

*oswiadczenia zpkt13a oraz 13b naleity wypettuc tylko,jezeli dotyczq wykonawcy
Podleaanie wykluczeniu

Jezeli w stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie ustawy

Prawo zamdwiefj publicznych Oraz Wykpnawca podjqt §rodki naprawcze, wystarczajqce do wykazania jego
rzeteinoici, winien on ziOiyd odrqbne oiwiadczenie, okre^iajqc, ii podiega wykluczeniu oraz wskazujqc
rodzajpodjqtych ^rodkdw.

ISb.Oswiadczam, ie w zwiqzku z yvw. okoliczno§ci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zambwiert
publicznych, podjqtem nast^puj^ce brodki naprawcze:

Zgodnie z aft. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktdry podiega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13114 oraz 16-20 pzp, moze przedstawld
dowOdy na to, ze podjgte przez niego irodki sq wystarczajqce do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lnO§cl udowodnid naprawlenle
szkody wyrzqdzonejprzestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadodduczynlenie pienigine za doznanq krzywdg lub naprawlenle
szkody, wyczerpujqce wyjadnlenle stanu faktycznego oraz wspdipracg z organaml icigania oraz podjgcle konkretnych Srodkdw
technlcznych, organlzacyjnych i kadrowych, ktdre sq ddpowlednie dia zapObleganIa dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom
skarbowyrn lub nieprawidlowemu postgpowanlu wykonawcy. Przeplsu zdania plerwszego nIe stosuje slq, Jeteli wobec Wykonawcy,
bqdqcego podmlotem zbiorowym, orZeczoho prawomocnym wyroklem sqdu zakaz ubiegania slq o udzieienle zamdwienia oraz nIe

uplynql Okredlony w tym wyroku okres obowlqzywania tego zakazu.

14.Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty

^

nastqpuj^ce wypelnione fotmularze, oswiadczenia

oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II,
2) regulamin swiadczenia uslug pocztowych Wykonawcy (odpowiadaj^cy przedmiotowi zamowienia
w pakiecie II) — jezeli Wykonawca posiada,

3) pelnomOcnictwO osob reprezentuj^cych Wykonawcq (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie, odpis
notarialny) — jezeli doryczy.

CK
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4) infqimacja, o ktorej mowa w art 91.ust.3a pzp,
5) dokumentpotwietdzaj^cy -wpis
Prezesa,Urz^du Koiriunikacji Elektronicznej,

6) inne

o przez

- jezeli dotyczy

iciela Wykonawcy:

Data.

podpis

./

\f\V\

rngr Ten S3 Uzdowska

Nt zamowienia: 19/us/2018

fotmulatz oferty pakiet TTT

O F E RT A- MKTRT TTT

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
Narodowego Funduszti Zdrowia
ul. KoSSutha 13
40-844 Katowice

adtes e-mail:

(jezeli Wykonawca posiada)

sttona www:

(jezeli Wykonawca posiada)

nt telefonu:

nt faksu:

Wykonawca jest malym lub srednim przedsi^biorc^*
*Niepotr2ebne skteslic

W nawi^zaniu do ogloszenia o zamowieniu w tiybie art. 138o pzp maj^cyni za przedmiot swiadczetiie ustug
pocztoviych(przekazdwpocztowych)—pakiet HI,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie III zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia,za cen^;
zl brutto.

Cena bmtto oferty podana powyzej stanowi kwot^ wskazan^ w fotmularzti opis prZedmiotu zamowienia

i kalkulacja cenowa pakiet III jako siuna wattosci bmtto z tabeli A i B otaz l^cznej wartosci bmtto za zwroty
z tabeli C i D (wartosc bmtto uslugi w zl)

UWAGA! W ptzypadku, gdy usluga podlega opodatkowaniu podatkiem Vat, Wykonawca nie dolicza do ceny
netto podatku VAT,jeieli obowi^Zek podatkowy spoczywa na Zamawiaj^cym - patrz informacja, o ktorej mowa
w art. 91 ust.3a pzp. W takiej sytuacji cen^ ofetowan^ jest cena wskazana jako netto, tj. cena bez podatku
od towarow i using.

2. OswiadcZamy, iz zobowi^zujemy si? do swiadczenia uslugi w okresie od 13.02.2019 r. do 13.02.2020 r.,

przy uwzgl?dmeniu mozliwosci wydluzenia terminu reaHzacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy
na pakiet II.

Pierwszym dniem realizacji umowy b?dzie 13.02.2019 r. albo termin:

- pozniejszy wskazany przez Zamawiajq,cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostala zawarta pozniej niz 13.02.2019 r.,
- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w symacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym
bylo mozUwe, a spowodowane byloby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansowych
z tytulu realizacji obecnie obowiqzuj^cej umowy lub umow.
3. Oswiadczamy, iz przekazy pocztowe b?d^ zlecane do realizacji poprzez stron? intemetow^
(adres strony). Korzystanie ze wskazanej strony intemetowej nie wymaga instalowania
zadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach Zamawiaj^cego. Wykonawca uprawnia
Zamawiaj^cemu do korzystania z ww. strony intemetowej w celu realizacji niniejszego zamowienia.
W drodze yyj^tku, w przypadku, gdyby reaUzacja przelrazow krajowych poprzez ww. stron? intemetowq^
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu sily wyzszej, a takze w trybie awaryjnym
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opisanym we wzorze umowy, nie byia mozliwa, strony dopuszczajX wowczas realizacj? przekazow
pocztowych w placowce Wykonawcy. Wykonawca zobowi^zany jest posiadac co najmniej jedn^ placowk^
umozUwiaj^cq,realizacj^ przekazow poeztowych.

Wykonawca dysponuje co najmniej jedn^ placowk^ w odleglosd, nie wi^kszej niz 6 km od siedziby
Zamawiajacego w Katowicach przy ul. Kossutha 13;
(adres).
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc realizowania przekazow pocztoMs^ch zagranicznych w placowce
pocztowej, jezeli Wykonawca nie posiada mozliwosci realizowania elektronicznych przekazow pocztowych
zagranicznych.

Oswiadczamy, ze oferowany przez nas termin dor^czenia odbiorcy kwoty pienigznej w)mosi 7 dni
roboczych licz^c od dma uznania rachunku bankowego wykonawcy kwot% okreslonq, w przekazie
pocztowym.
Przez termin dor^czenia odbiorcy kwoty pienifinej rozumied naleiy rdwniet zawiadomienia o prdbie dor^czenia w przypadku nieobecnoSci
odbiorcy

4. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki piatnosci okredone we wzorze umowy pakiet III.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^anych niniejsz% ofertq, przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania
ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy,ze zapoznalismy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz,ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy,ze zai^czony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakietu III, zostal przez nas zaakceptowany
i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarda umowy na warunkach okreslonych
we wzorze umowy pakiet III, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy,ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okredonymi w SlWZ oraz obowi^uj^cymi przepisami prawa, z zachowaniem
obowi^uj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszego zamowienia.
9. Oswiadczamy, ie ofert? podpisaia osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu przetargowym na podstawie
(nalezy wskazac podstaw?
umocowania - dokument rejestrowy, ewidencyjny, pelnomocnictwo etc.). W przypadku prokurenta nalezy
wskazac, czy jest to prokura samoistna czy i^czna 10. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach
, ktore
stanowiq, tajemnic? ptzedsi?biotstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczdwej
konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost?pnione innym podmiotom.
Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedstqbiorstwa wytqcznie w pr^padku, gdy Wykonawca
nie pozniej niz w terminie skladania ofert zastrzegi, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazai,

iz zastrzezone informacje stgnowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopeinienia ww. wymagan
oznaczai bqdzie, iz Wykonawca vyyraza zgodq na udostqpnienie calej tresci oferty wraz z zaiqcznikami
a takze wszystkich informacji i dokumentow sktadanych w trakcie postqpowania.
11. Oswiadczamy,ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy nast?puj^c^. cz?sc zamowienia*:

CM

Nr zamowienia:19/us/2018

fotmulatz oferty pakiet III

* naleizy wypefnic wprzypadka wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy(wskazac cz^sc
zamowienia powierzotiq podwykonawcy).

12.Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w post^powaniu okreslone w SIWZ oraz nife podlegamy
wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien'publicZnych.
12a.Oswiadczamy,ze zachodz^ w stdsunkii do nas podstawy wykluczenia z post^powania na podstaAsne art.
pzp (podac maj^c% zastpsowanie podstaw? wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23).*

*oswiadczenia zpkt12a oraz 12b nalezy wypetnic tylko,je2eli dotyczq wykonawcy
Podleaanie wykluczeniu

Jezeli w stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z post§powania na podstawie ustawy
Prawo zamdwieh publlcznych oraz Wykonawca podjql ^rodkl naprawcze, wystarczajqce do wykazania jego
rzetelnoicl, winlen on ziozyc odrqbne o&wladczenle, okreilajqc, iz podlega wykluczeniu oraz wskazuj^c
rodzajpodj^tych irodkdw.

12b.0swiadczamy, ±e w zwiqzku z ww. okqlicznoSci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamdwiert
publlcznych, podjqildmy nastqpujqce drodkl naprawcze:

Zgodhie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13114 oraz 16-20 pzp, moie przedstawld
dowody na to, ze podjgte przez nlegb Srodklsq wystarczajqce do wykazania Jego rzetelnd&ci, w szczegdinosci udowodnld naprawienle
Szkody wyrzqdzonejprzestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoddUczynlenle pienigine za ddznanq krzywdg lub naprawienle
szkody, wyczerpujqce wyja&nienie stknu faktycznego oraz wspdipracg z orgahami icigania oraz podjgcle konkretnych drodkdw
technlcznych, organizacyjnych i kadrbwych, ktbre sg bdpowiednle dia zapoblegahla dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom

Skarbowym lub nieprawidlowemu ppstppowamu wykonawcy. Pizeplsu zdania plerwszego nie stosuje slg, Jezell wobec i/i/ykonawcy,
bgdqcego podmibtem zbiorowyrn, otzeczono prawombcnym wyrokierfi sqdu zakaz ubiegania sig o udzlelenie zamdwlenia'oraz nIe
upiynat okreSlony w tym wyroku okres obowiazyWanIa tego zakazu.
^
;
;

13.Zal^cznikami do nitiiejszego formulatZa oferty s^ nast^puj^ce wypelnione fotmulatze, oswiadczenia
oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet III,
2) regulamin swiadczenia using pocztowych Wykonawcy (odpowiadajq,cy przedmiotowi zamowienia
w pakiecie III) — jezeli Wykonawca posiada,
3) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie,
odpis notarialny) — jezeli dotyczy,
4) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp,
5) dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzonego przez
Prezesa Urz^du Komunikacji Elektronicznej,
6) inne
- jezeli dotyczy
Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data..

Lpodpis

BAOcm-fbMs
mgr

Uzdowska

I 1
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fotmulatz opis ptzedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I

Opis pfzedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I

Uslugi pocztoWe nie wymagajqce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwioty takich przesylek
do nadawcy po wyczerpaniu mpzliwosci dprgczenia lub wydania odbiprcy
I. Opis

1. Przedmiptem zamowienia jest swiadczenie using pocztowych w obrocie krajowym i zagtanicznym dla Sl^skiego
Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie z warunkami okreslonymi
w SIWZ,w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy pakiet 1.
2. Wykonawca bgdzie w szczegolnosci zobowi^any do swiadczenia uslug pocztowych przez 24 godziny na dob? przez
6 dm w tygodmu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz

do zapewmenia (Zorganizowania) punktu ^lacowki) nadawczo-odbiorczego zlokalizowanego w odieglosci
(obliczonej w linii prostej) nie wigkszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy ul. Kossutha 13.
Zamawiajqcy bgdzie infprmowal Wykonawc? o • zarniarze nadania przesylek w sobot? z - jednodniowym
wyprzedzeniem. Adres ww.punktu Wykonawca zobowi^zany jest wskazac w formularzu oferty pakiet 1. Zamawiaj^cy
wymaga wskazania co najmniej jednegp takiego punktu.

3. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt(placowk?) nadawczo-odbiorczy
spelniajqcy wymog okreslony w pkt 2. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania o wysylce w soboty
z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

Wykonawca bgdzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiajqeego, 5 razy w tygodniu lj. od poniedzialku do pi^tku
w godzinach od 15:15-15:45. za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Odbioru przesylek dokonywac b^dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upowaznienia, ktorego wzor stanowi zal^cznik nr 3.

5. Wykonawca musi umozUwic odbior i nadanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych,przesylek
dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego zgodnie z warunkami okre^onymi w specyfikacji.
6. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic mozliwosc dor?czenia nadanych przez Zamawiajqcego przesylek pocztowych
na calym terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unii Europejskiej.
7. Dzien odbioru przesylki przez Wykonawc? lub dorgczenia przesylki przez Zamawiajqcego do punktu (placowki)
nadawczo-odbiorczego Wykonawcy uznaje si? za dzien nadania przesylki. Wykonawca zobowi^uje si? zatem przyjqc
przesylk? do reahzacji w tym samym dniu, w ktorym zostala ona dostarczona do Wykonawcy celem nadania (dzien
dostarczenia przesylki do nadania b?dzie dniem nadania przesylki).
8i Po nadaniu przesylek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zamawiajqcego jeden egzemplarz ksiqzki nadawczej
(dowod nadania),jednak nie pozniej niz do godz. 10:00 nast?pnego dnia roboczego.
9. Dane o ilosci przesylek poczto\^ch w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w formularzu opis przedmiotu
zamowienia i kalkulacja cenowa maj^charakter szacunkowy,stanowistcy element sluzqcy do skalkulowania ceny oferty

brutto /wynagfodzenia calkowitego brutto umowy/ i nie stanowi^ ze strony Zamawiajqcego zobowiqzania
do nadawania przesylek w podanych w formularzu ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach
umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w formularzu,pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci ceny oferty
brutto /wynagrodzenia calkowitego brutto umowy/. Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w
stosunku do Zamawiajqcego.

10. Zamawiaj^cy w ramach umowy b?dzie mial mozliwosc skorzystania zinnych rodzajow przesylek,platnych zgodnie z
aktualnym cennikiem Wykonawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia
i kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady wyrazonej w §6 ust.l wzoru umowy oraz pod warunkiem,
ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesylek nie przekroczy 1% ceny oferty brutto (wysokosci
wynagrodzenia calkowitego brutto umowy). Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowiqzany b?dzie
dostarczyc Zamawiaj^cemu aktuahiy cenrdk Wykonawcy.

11. Wykonawca zapewnia,iz ktatus nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przysluguje Zamawiaj^cemu.

Nr zamowienia; 19/us/2018

II.

fonnulatz opis ptzedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I

Kalkulacja cenowa Pakiet I

Prognozowana
Lp.

A

1.

Rodzaj przesylki

Waga przesylki

B

C

iIo£6 przesylek
(szt.)

D

100000

do 50 g gabaryt B

100

ponad 50 g do 100 g gabaiyt A

500

ponad 50 g do 100 g gabaryt B

10

ponad 100 g do 350 g gabaiyt A

100

ponad 100 g do 350 g gabaiyt B

30

ponad 350 g do 500 g gabaiyt A

10

ponad 350 g do 500 g gabaiyt B

10

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A

5

ponad 500 g do 1000 g gabaiyt B

1

List zwykly w obrocie
krajowym ;

ponad 1000 g do 2000 g gabaiyt
A

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

5

1

do 50 g gabaryt A

50

do 50 g gabaryt B

10

ponad 50 g do 100 g gabaiyt A

50

ponad 50 g do 100 g gabaryt B

1

ponad 100 g do 350 g gabaryt A

1

ponad 100 g do 350 g gabaryt B

1

ponad 350 g do 500 g gabaryt A

1

ponad 350 g do 500 g gabaiyt B

1

1

1

1
2.

List zwykly z przyspieszonym
terminem dor^czenia w obrocie
krajowym
!

1

o

Cena l^czna
brutto

brutto

(zl)
E

do 50 g gabaryt A

1

Cena

jednostkowa

(zl)
PxE)
F
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fonnulatz opis ptzedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I

ponad 500 g do 1000 g gabaiyt A

1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B

1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

ponad 1000 g do 2000 g gabaiyt
B

do 50 g gabaryt A

3.

1

1
280000

do 50 g gabaryt B

1

ponad 50 g do 100 g gabaryt A

20000

ponad 50 g do 100 g gabaryt B

200

ponad 100 g do 350 g gabaryt A

5000

ponad 100 g do 350 g gabaryt B

100

ponad 350 g do 500 g gabaryt A

100

ponad 350 g do 500 g gabaiyt B

50

ponad 500 g do 1000 g gabaiyt A

10

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B

10

Listpolecony w obrocie
krajowym

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

do 50 g gabaryt A

4.

List polecony z
przyspieszonym tenninem
dorfczenia w obrocie
krajowym

10

20
30000

do 50 g gabaryt B

1

ponad 50 g do 100 g gabaryt A

1000

ponad 50 g do 100 g gabaryt B

50

ponad 100 g do 350 g gabaiyt A

1000

ponad 100 g do 350 g gabaryt B

50

ponad 350 g do 500 g gabaryt A

100

ponad 350 g do 500 g gabaryt B

20
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ponad 500 g do 1000 g gabaryt A

5

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B

20

-

ponad 1000 g do'2000 g gabaryt
A

ponad 1000 g do 2000 g gabaiyt
B
5.

6.

7

Paczka pocztowa
w obrocie krajdwym

Paczka pocztowa z
przyspieszonym tentninem
dor^czenia w obrocie
krajowym

. ponad 2000 g dp 5000 g

15

10

ponad 5OOO g do lOOOO g

10

ponad 2000 g do 5000 g

10

ponad 5000 g do 10000 g

10

do50g

15000 .

ponad 50 g do 100 g

2000,

List polecony z
przyspieszonym terminem

ponad 100 g do 350 g

100

dor?czenia w obrocie

ponad 350 g do.500 g

10

zagrjanicztiym
. Strefa A:Eurdpa

ponad 500 g do 1000 g
ponad 1000 g do 2000 g, .

8

5

List polecony z
przyspieszonym terminem .

,10

1

Do50g

20

PowyZej 50 g

10

Strefa B i strefa C

9

List polecony z
przyspieszonym terininem
dbieczenia strefa B
i strefa G

10.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym przesyKa

dO.50g

40700.

listowa

Usluga potwierdzenie odbioru
11..

w obrocie krajowym przesylka

, ponad 50 g

10000

listowa

Usluga potwierdzenie odbioru
12.

w obrocie krajowym pac2^a

ponad 50 g

1

do 50 g

300

ponad 50 g

50

pocztowa
13.

Usluga potwierdzenie odbioru
. w obrocie zagranicmym
przesylka listowa - ■ .

14.

Usluga potwierdzenie ddbiom
w obrociezagranicmym
' przesylka listowa

-

-A
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do 50 g gabaiyt A

5000

do 50 g gabaiyt B

1

700

ponad 50 g do 100 g gabaryt A
25

ponad 50 g do 100 g gabaiyt B
250

ponad 100 g do 350 g gabaryt A
10

ponad 100 g do 350 g gabaryt B

il5.

Usluga zwrot do adresata w
obrocie krajowym

10

ponad.350 g do 500 g gabaryt A
1

ponad 350 g do 500 g gabaryt B
1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A
1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B
ponad 1000 g do 2000 g gabaryt

2^

A

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt

1

B
50

do50g

16.

ponad 50 g do 100 g

10

poiiad 100 g do 350 g

5

ponad350 g do 500,g

2

ponad 500 g do 1000 g

2

ponad 1000 g do 2000 g

1

Usluga zwrot do adresata w
obrocie zagrahicznyni

Gena fyczaltowa za odbieranie korespondencji w calym okresie realizacji umo^
w pakiecie I w zl brutto

Nt 2am6wienia: 19/us/2018

fomulatz opis ptzedmiotu zamo-metiia i kalkulacja.cenowa pakiet I

CENA OFERTY BRUTTO W PAKIECiE I:

RAZEM BRUTTO w ziotych(suma wszystkich pozycji od 1 do 16z kolumny F oraz ceny
ryczaltowej za odbieranie korespondencji w pakiede I brutto):

Inii^ i nazwisko upettiomocnionego pizedsta\dciela Wykonawcy:

Data-.

podpis

RAO

Y

rngr Terspa ^dowska

Nt zamowienia: 19/us/2018

fotmulatz opis ptzedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II

Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet n
Uslugi pocztowe (tzw. przesylki specjalne) wymagaj^ce zrealizowania w placowce pocztowej opeiatora wyznaczonego
oraz zwroty takich pfzesyiek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci doreczenia lub wydania odbiorcy.
I.

Opis

1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicziiym dla
Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego.Funduszu Zdro\wa w Katowicach, zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ,w tym zgodnie z niniejszym fomiularzem oraz wzorem urnowy pakiet II.
2. Wykonawca bgdzie w szczegolnosci zobowisizany do swiadczenia using pocztowych przez 24 godziny
na dob? przez6 dni w tygodniu,tj. od poniedzialku do soboty(za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
oraz do Zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego zlokalizowanego
w odleglosd (obliczonej w linii prostej) nie wi^kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy
ul. Kossuiha 13. Zamawiaj^cy bgdzie informowal Wykonawce o zamiarze nadania przesylek w sobotg
z jednodnioWym wyprzedzeniem. Adres ww. punktu Wykonawca zobowit^any jest wskazac w formularzu
oferty pakiet II. Zamawiaj^cy wymaga wskazania co najmniej jednego takiego punktu.
3. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt(placowk?) nadawczo-

odbiorczy spelniaj^cy wymog okreslony w pkt 2. W takim prZypadku zapis dotyczqcy informowania
o wysylce w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie bgdzie mial zastosowania.
4. Wykonawca b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiajqcego, 5 razy w tygodniu tj. od poniedzialku do
pi^tku w godzinach od 15:15—15:45 za wyjqtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Odbioru przesylek dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upowaznienia,ktorego wzor stanowil bgdzie zalqcznik do umowy.
6. Wykonawca musi umozliwic odbior i nadanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych,
przesylek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacji.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic mpzliwosc dor^czenia nadanych przez Zamawiajstcego przesylek
pocztowych na calym terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,w tym rowniez poza obszarem
Unii Europejskiej.

8. Dzien odbioru przesylki przez Wykonawc? lub dor^czenia przesylki przez Zamawiaj^cego do punktu
(placowki) nadawczo-odbiorczego Wykonawcy uznaje sig za dzien nadania przesylki. Wykonawca
zobowi^zuje si? zatem przyj^c przesylk? do realizacji w tym samym dniu, w ktorym zostala ona dostarczona
do Wykonawcy celem nadania (dzien dpstarczenia przesylki dp nadania bgdzie dniem nadania przesylki).
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatbrem wyznaczonym, prZesylka musi zostac przekazana przez
Wykonawcy operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu otrzymania od Zamawiaj^cego i w tym dniu
nadana. Dowod nadania przesylki w placowce operatora wyznaczonego Wykonawca zobowi^any b^dzie
dostarczyc Zamawiaj^cemu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do godz. 10.00 nastgpnego dnia roboczego.
10. Dane o ilosd przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w formularzu opis
przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa maj% charakter szacunkowy, stanowisicy element sluz^cy do
skalkulowania ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego umowy brutto) i nie stanowi^ ze strony
Zamawiaj^cego zobowiqzania do nadawania przesylek w podanych w formularzu ilosciach. Oznacza to, ze
faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w formularzu, pod
warunkiem nieprzekroczenia wysokosci ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego umowy brutto).
Wykonawcy nie przysluguj^z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego.
11. Zamawiajqcy w ramach umowy bgdzie mial mozliwosc skorzystania z innych rodzajow przesylek, platnych
zgodme z aktualnym ce;nnikiem Wykonawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia i

kalkulacja cenowa na d^y pakiet, przy zachpwaniu zasady wyrazonej w §5 ust.1 wzoru umowy oraz pod

a-
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warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesylek nie przekroczy 1% ceny oferty brutto
(wysokosd wynagrodzenia calkowitego brutto umowy). Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek
zobowi^any bgdzie dostarczyc Zamawiaj^cemu aktualny cennik Wykonawcy.

12. Wykonawca zapewiiia, iz status nadawcy w rozuniieniu ustawy Prawo pocztowe, przysluguje
Zamawiaj^cemu.
XL

Kalkulacja cenowa Pakiet II

Cena

Lp.

A

1.

Rodzaj przesylki

Waga przesylki

B

C

Prognozowana
jednostkowa
iloSe przesylek
brutto
(szt.)
(zl)
D

E

do 50 g gabaryt A

100

do 50 ggabaryt B

1

ponad 50 g do 100 g gabaryt A

10

ponad 50 g do 100 g gabaryt B

1

ponad 100 g do 350 g gabaryt A

10

ponad 100 g do 350 g gabaryt B

1

ponad 350 g do 500 g gabaryt A

10

ponad 350 g do 500 g gabaryt B

1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A

4

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B

1

List zwykly w obrocie
la-ajowym

4

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

2.

List zwykly.2 przyspieszonym
termineni dbr^czenirw obrocie

1

do 50 g gabaryt A

10

do 50 g gabaryt B

10

ponad 50 g do 100 g gabaryt A

10

ponad 50 g do 100 g gabaryt B

1

ponad 100 g do 350 g gabaryt A

1

krajowyrn
-

O'

brutto

(zJ)
(DxE)
F

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

Cena l^czna
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ponad 100 g do 350 g gabaryt B

1

ponad 350 g do 500 g gabaiyt A

1

ponad 350 g do 500 g gabaryt B

1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A

1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B

1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

1

ponad 1000 g do 2000 g gabaiyt
B

do 50 g gabaryt A

3.

10

do 50 g gabaryt B

1

ponad 50 g do 100 g gabaiyt A

50

ponad 50 g do 100 g gabaryt B

1

ponad 100 g do 350 g gabaiyt A

50

ponad 100 g do 350 g gabaryt B

1

ponad 350 g do 500 g gabaiyt A

10

ponad 350 g do 500 g gabaryt B

1

ponad 500 g do 1000 g gabaiyt A

10

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B

1

List polecony w obrocie
krajowym

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

4.

1

List polecony z
przyspieszonym terminem
dorfczehia w obrocie
krajowym

10

1

do 50 g gabaryt A

40

do 50 g gabaryt B

1

ponad 50 g do 100 g gabaiyt A

10

ponad 50 g do 100 g gabaryt B

4

ponad 100 g do 350 g gabaiyt A

10
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ponad 100 g do 350 g gabaryt B

4

ponad 350 g do 500 g gabaryt A

10

ponad 350 g do 500 g gabaryt B

5

ponad 500 g do 1000 g gabaiyt A

4

ponad 500 g do 1000 g gabaiyt B

4

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

4

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

5.

6.

7

8

Paczka pbcztowa
w obrocie kfajowym

Paczka pocztowa z
przyspieszonym temiinem
dorfczenia w obrocie
krajowym

List polecony z
przyspieszonym terminem
dor^czenia w obrocie
zagranicznym
Strefa A:Europa

List polecony z
przyspieszonym terminem

4

ponad 2000 g do 5000 g

1

ponad 5000 g do 10000 g

1

ponad 2000 g do 5000 g

1

ponad 5000 g do 10000 g

1

do 50 g

1

ponad 50 g do 100 g

1

ponad 100 g do 350 g

1

ponad 350 g do 500 g

1

ponad 500 g do 1000 g

1

ponad 1000 g do 2000 g

1

Do 50 g

1

Powyi:ej 50 g

1

Strefa B i strefa C

9

List polecony z
przyspieszonym terminem
dor^czenia strefa B
i strefa C

Ushiga potwierdzenie odbioru
10.

w obrocie krajowym przesylka

do 50 g

50

listowa

11.

Ushiga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym przesylka

ponad 50 g

1

ponad 50 g

1

listowa

Ushiga potwierdzenie odbioru
12.

w obrocie krajoivym paczka
pocztowa
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Ushiga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

do50g

przesylka listowa
:14.

Ushiga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

ponad 50 g

10

do 50 g gabaryt A

50

do 50 g gabaryt.B

1

przesylka listowa

ppnad 50 g do 100 g gabaryt A
1

ponad 50 g do 100 g gabaiyt B

ponad 100 g do 350 g gabaryt A

ponad lOO.g do 350 g gabaryt B

15.

Ushiga zwrot do adresata w

obrocie krajowym

ponad 350 g do 500 g gabaryt A

ponad 350 g do 500 g gabaryt B .

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B
ponad 1000 g do 2000 g gabaryt

1

A

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt

1

B

do 50 g
ponad 50 g do 100 g

.16.

Ushiga zwrbt do adresata w
obrocie zagranicznym

ponad 100 g do 350 g

ponad 350 g do 500 g

ponad 500 g do 1000 g

O'

1
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ponad 1000 g do 2000 g

1

Cena ryczaltowa za odbieranie korespondencji w calym okresie realizacji uinowy
w pakiecie n zl brutto

CE?NA OFERTY BRUTTO W PAKIECIE H:

RAZEM BRUTTO w zlotycli(suma wszystkicta pozycji od 1 do 16z kolumiiy F oraz ceiiy
iyczaltowej za odbieranie korespondehcji w pakiecie IT brutto);

Imi^ i nazmsko upelhomocnionego ptzedstawiciela Wykoiiawcy:

Data.

podpis

"''or Te,
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet m
1. Opis

1. Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie przez Wykonawc? usfug pocztowych polegajqcych

na realizowaniu przekazdw pocztowych nadawanych przez Sl^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego
Funduszu Zdrowia.

2. Szacunkowe dane dotyczqce iloSci i kwot przekazdw pocztowych:
a)szacunkdwa miesi^czna kwpta wypiat wynosi 375 000,00 zt;
b)szacunkowa miesi^czha ilo§6 wyptat wynosi 200 szt.
c)w okresie 12 miesi^cy poprzedzajqcych dat? zatwierdzenia SIWZ brak byto zamdwionych przekazdw
zagraniczhych.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany ilodci wyptat oraz wyptaconych kwot w zaieznodci
od potrzeb.

4. Przedmiot zamdwienia b^dzie realizowany w terminie okredionym w umowie lub do dhia
wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia VVykonawcy, w przypadku gdy jego wykorzystanie
nast^pi przed upfywem tego terminu.
5 Zamawiaj^cy jest zobowiqzany do kontrol! wykorzystania wartodci umowy.

6. Uruchomienie swiadczenia ustugi musi nastqpid niezwtocznie pp zawarciu umowy.
7. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) realizowanie przekazdw pocztowych w obrocie krajowym adresatom wskazanym przez
Zamawiajqcego;

2) zwrot kwot pienipinych okredionych w przekazach pocztowych do Zamawiajqcego w przypadku
wyczerpania moiiiwodci dorpczenja lub wydania adresatowi, zgddnie z przepisami ustawy z dnia
23 iistopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) oraz aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

3) reaiizowanie przekazdw w obrocie mipdzynarodowym (przekazy pocztowe zagraniczne) adresatom
wskazanym przez Zamawiajqcego oraz zwrot kwot pienip2nych okredlonych w przekazach pocztowych
do Zamawiajqcego w przypadku wyczerpania mo^liwodci dorpczenia lub wydania adresatowi
zagranicznemu.

8. Nadawca przekazdw - Zamawiajqcy bpdzie nadawat przekazy pocztowe od poniedziatku do piqtku
z wytqczeniem dni woinych od pracy.
Wykonawca nie moze ograniczyd kwoty przekazu.

9. Potwierdzenie przyjpcia do realizacji przekazu musi nastqpid w tym samym dniu w ktdrym nast^puje
zasilenie rachunku bankowego.

10. Wykonawca jest zobowiqzany do dor^czenia adresatom kwot pieni^znych okredlonych
w przekazach pocztowych na kaidy wskazany przez Zamawiaj^cego adres.

11. Przyj^cie przez Wykonawc? przekazu pdcztowego b§dzie dokonywane przekazem elektronicznym,
nadawanym poprzez aplikacj? udost^pnionqZamawiajqcemu przez Wykdnawc? na stroniei internetowej
Wykonawcy, i b^dzie polegato na:

а) zaiogowaniu si? do apiikacji na stronie internetowej Wykonawcy w celu nadania przekazdw;

c) przekazaniu przez Zamawiajqcego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?

drodkdw pieni?znych w wysokodci rdwnej sumie kwot przekazdw. .

Wynagrodzenie za realizacj? przekazdw zostanie obiiczone na podstawie ceny jednostkowej

za realizacj? przekazu oraz ilodci nadanych przekazdw.

12. Aplikacja do wysytania przekazdw musi byd udost?pniona na stronie internetowej Wykonawcy

i posiadad nast?puj?ce funkcje:

1) Mo2iiwodd pracy wielu u±ytkownikdw w tym samym czasle w ramach jednego klienta,
2) Logowanie do apiikacji poprzez stron? internetow?,

3) Mozliwodd rejestracji przekazu r?cznie (dane adresata, kwota przekazu, tytut, przyczyna zwrptu),
4) Automatyczne naliczanie optat za wystane przekazy,
5) Sprawdzenie stanu realizacji przekazu,
б) Moziiwodd wydrukowania:
a) potwierdzenia nadania przekazu,
b) pocztowej ksi?zki nadawczej,
c) raportu stanu realizacji,
d) zestawienia zwrdconych przekazdw.
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Zamawiajqcy dopuszcza mo±liwo§6 realizowania przekaz6w pocztowych w placbwce pocztowej
w sytuacjach opisanych we wzorze umowy.

13. Niezwlocznie po zawarciu umowy-w przypadku, gdy Strony uznaj^ przeszkolenie za konieczne do

prawidtowej realizacji umov\^ - Wykonawca przeszkoli w siedzibie ZamawiajgcegO pracownikdw
wyznaczonych przez Zamawiaj^cego w zakresie obstugi aplikacji do wysylania przekazdw.

14. W przypadku awarii aplikacji do wysytania przekazbw Zamawiajqcy i Wykonawca (osoby
upowainione do nadzorowania umowy) ustalg awaryjn^ procedure nadawania przekazdw,
w szczegdInoSci w zale2nodci dd potrzeb: adresy poczty elektronicznej, na ktdre b?dq wysylane dane
do nadania przekazdw, sposdb zabezpieczenia danydh przed nieuprawnionym dost^pem, sposdb
dostarczania danych do nadania przekazdw na nodnikach elektrohiczriych.
W przypadku uruchomienia awaryjnej procedury nadawania przekazdw ceny oraz prowizje okredlone
w umowie riie uiegajq zmianie.

15. Wykonawca jest zobowiqzany do dor^czenia odbiorcy kwoty pieni?2:nej okredlonej w przekazie
pocztowym aibo zawiadomienia o prdbie dor?czenia najpdzniej w ci^igu 7 dni roboczych, liczqc od
driia uznania rachunku bankowego Wykdnawcy kwbtq okredlon^ w przekazie pocztowym.
16. Za dni robocze uznaje si? dni od poniedziatku dd piqtku z wyl^czeniem dni ustawowo wolnycti
dd pracy.

17. W przypadku, gdy ddr?czenie kwoty pieni?Znej okreSlonej w przekazie pocztowym nie byto moZiiwe

z powodu nieobecno^ci odbiorcy, Wykdnawca jest zobowiqzany wystawid awizo zawieraj^ce
CO najmniej nast?pujqce informacje:
a)dat? i godzin? obecnoSci dor?czyciela u odbiorcy,

b) podpis lub identyfikator umoziiwiajqcy jednozriaczne ustalenie danych osobowych dor?czyciela
(w szczegdInoSci w przypadku reklamacji),

c) informacj?, w jakiej placdwce pocztowej i w jakich godzinach mozna osobidcie odebrad kwot?
przekazu.

18. Awizo jest waZne 7 dni od daty jego wystawienia.

19. W przypadku, gdy odbiorca nie odbierze kwoty przekazu we wskazanej placdwce Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowl^zany ponownie awizowad z zachowaniem zasad okredlonych w pkt 17 i hn.
20. Kwoty pieni?Zne okredlone w przekazach pocztowych, ktdre nie zostaty wyptacone odbiorcy,
Wykonawca jest zobowi^zany zwrdcid przelewem na rachunek bankovyy Zamawiaj^cegp w ci^gu 7 dni
roboczych po uptywie terminu do ich odbioru przez odbidrc? przekazu.

22. Zamawiaj^cy oraz adresat przekazu majq prawo zgloszenia do Wykonawcy reklamacji dotyczqcej
realizowania przekazu pocztowego.
2, Kalkulacja cenowa
Tabela A
Szacowana warto££

Lp.

l«voty przekaz6w
krajowych brutto
w zl

Szacowana
liczba

przekazdw

A

B

C

1

4 500 000,00

2 400

r o n a

Wysokoid opiaty
za jeden przeiaz
krajowy brutto w
zl

D

Lqczna warto^d
. za przekazy brutto

WysokoJd prowizji

poliieranej od kwoty

(wartold C x wartoSd D)

jednego przekazu
wyra^ona w %

E

F

Lqczna warto^d prowizji
(wartoiSd B x warto^d F)

Wartpid brutto
iislugl w zi
(suma £ oraz'G)

G

H
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Tabela B
Szacowana warto££

Lp.

kwoty przekaz6w
zagranicznych

Szacowana

brutto

praekaz6w

liczba .

wzl

WysokoSfi opiaty
za jeden przekaz
zagraniczny
brutto Wzl

Lqczna warto^i
za przekazy brutto

WysokoSf prpwizji L^ezna wartoii prowizji Warto5£ brutto
pobieranej Od kwoty (wartoid B x wartbS£ F)
uslugi w zl
(wartoid C x warto££ D) jednego.przekazu
(suma E ofaz G)
wyraiona W %

A

B

C

2

30 000,00

5

D

E

F

G

Tabela C

zWrotdw

Wysokodi opiaty
za jeden zwrot
krajowy brutto w

krajowych

zl

A

B

C

3

5

Szacowana

Lp.

liczba

LqcZna warto^f
za zWroty brutto

(wartoK B x warto^f C)

D

Tabela D

liczba

Wysoko5£ opiaty
za jeden zwrot

Szacowana
zwrotdw

zagraniczny

zagranicznych

brutto w zl

Lqczna warto^f
za zwroty brutto
(warto^d B x warto££
C)

A

B

C

D

4

2

Lp.

Gena bfutto oferty: wartosc brutto uslugi z tabeli A + wartosc brutto ushigi z tabeli B +
Iqczna wartosc za zwroty brutto z tabeli C + I^czna wartosc za zwroty brutto z tabeli D

=

zl brutto

Cena brutto j.w. musi bye identyczna jak podana w pkt. 1 formularza oferty pakiet III.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

moM Teresa Uzdowska

H
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- wzpr oswiadczenia (grupa kapitalowa)

Oswiadczeniep przynaleznosci albo brdku przynaleznosci do grupy kgpitatowej
Jako uczestnik postppdwania o udzielenie zamowienia publicznego nr 19/us/2018 w pakiecie
I/II/III* oswiadczam,ze:

nalezq*
nienalez^*

do tejsamejgrupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. a ochronie

kqnkurehcji i konsuirientpw (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 798 ze zm.),z iniiylh wykonawcq lub
wykdnawcamifktorzyztozyliqfertywniniejszympost^powaniu.**
**

niepotrzebne skreslic

*'^W pr^padku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalqwej \vykonqwca maze ztozyc wraz

z oswiadczeniem dokumehty lub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innyrn wykonawcq
nie prowadzq do zaktocenia konkurencjiwpost^powaniu o udzielenie zamowienia.

PrZez grupq kapitalowq - zgqdnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i kOnsumentow naleiy rozumiec wszystkich przedsiqbiorcow, ktor^ sq kontrolowani
w sposob bezposrMni lub posredni przez jednego przedsiqbiorc^, w tym rdwniez tego
przedsiqbiorcq.

Niniejsze oswiadczenia Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej fwww.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mpwa
w art.86 ust.5 pzp bez wezwania.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

mgr Teresa Uzdows^a

Nr zamowienia: 19/us/2018

wzor informacji. o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Dotyczy oferowanego przez nas pakietu I, II, 111*
*Niepotrzebne skre§li6

informuj^, il wybor ztpzoriej przezp mnie oferty

w zaieznpsci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowlqzku podatkowego zgodnle
z przepisami o podatku od towarow I ustug.

2) provvadzi* do powstania u Zamawiajgcego obowi^zku podatkowego zgodnle
z przepisami o podatku od towarow I ustug. W zwiqzku z ninlejszym wskazujp
ponlzej:

a) nazwp (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/swiadczenle bpdzle prowadzlc

do powstania u Zamawlaj^cego obowl^zku podatkowego zgodnle z przepisami
0 podatku od towarow I ustug:

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

UWAGA!Zgodhie z art. 91 ust.3a pzp,jezeli ziozono oferty, ktprej wybor prowadzifby do powstania
u zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,

zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc ofertq,

informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bQdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazuj^cich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowiqzek doiiczania wartosc! podatku VAT piaconego przez

Zamawiajqcego do Oferty Wykonawcy(wartosc!netto)ci^zyna Zamawiaj^cym wprzypadku, np.:
^ wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;

- dostawy towarow wymienionych wzatqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i ustug objqte
mechanizmem odwroconego Obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takichjak:iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wytqcznie
komputery przenosne, takiejak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktorym! wiqze si^ anaiogiczny obowi^zek doiiczenia przez
Zamawiaj^cego przyporownywaniu cen ofertowyCh podatku VAT.

Imip i nazwisko upethomocnionego przedstawlciela Wykonawcy:

Data

podpis
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UMOWANr

L...

zawarta w dniu

w Katowicach pbmi^dzy:

Narodowym Futoduszem Zdfpyda

Sl^skim Oddzialem.Wojewodzkiin w Katowicach, w itnieniu ktorego dziala:
•••—••

,zwanym dalej „Zamawiaj^Cym"

a

—

na podstawie

—— z siedzib^ w
; ..., adres:
,w imieniu ktorego dziala:

„....

dzialaj^eym

,Zwanym dalej „Wykonawc^",
o tresci nastgpuj^cej :
§1

1. ■Przedmiot umowy obejmuje swiadczenie uslug pocztOMych w obrocie krajowym i zagranicznym,
polegaj^cych na przyjmowaniu, przemieszczaniui do£?czaniu nastepuj^cych przesylek:
1) Listow (gabaryt AiB):
a) zwyklych,

b) zwykiych z przyspieszonym terminem dbtgcZeniaj
c) pbleconych,

d) poleconych za zwrotnym potwierdzeniemodbioru,
e) poleconych z przyspieszonym terminem dotgczehia,

£) poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia za zwromym pptwierdzeniem pdbioru,
2) Paczek:

a) z przyspieszonym terminem dor^czenia,
b) za zwrPtnym pbtwierdzeniem odbioru,

c) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z przyspieszpnym terminem dorgczenia.
■ 2. Zamawiaj^cy ma mozUwpsc oplacania przesylek okreslonych w ust. 1 w fbrniie' opiaty przerzucOnej
na adresata.

3. Umowa obejmuje rowniez zwrot do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozliwoM icb dor^czenia
lub wydania odbiorcy.

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przesylki poCZtowe byly dostarczane na zasadacb okreslpnycb w pbwszechnie
obowiqzuj^cycb przepisacb prawa, w szczegolnosci na podstawie ustawy z dniai 23 .1istopada 2012 r. PraWo
pocztowe (j.t. Dz. U. z 2018 r., poZ. 2188) oraz na zasadacb okreslonycb W aktacb wewngtrznycb
Wykonawcy wydanycb na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 listPpada 2012 r. Prawo pocztoWe
tj. w Regulaniinie-yij^^// Wjkonawca
(ewentualnie regularninacb) swiadcZenia uslug pocztbwycbWykonawcy (zwanym dalej „regulaminem"), stanowi^cym zalacznik nr 2 do umowy
t?ostanie umess;c5'ony
n> s'ak^nosd od posiadania remlaminul. Zastrzega si?, ze postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne)
z postanowieniami umowy nie b^dq, mialy zastosowania. W przypadku sprzecznosci %pomi?dzy
postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy, rozstrzygac b?dzie tresc umowy.
5. Strony dopuszczaj^ mozliwpsc dpkonywania przez Wykonawc? w trakde realizacji umowy rueistotnycb
zmian w tresci regulaminu (zalacznik nr 2 do umowy). do czego N^O^starczy pisemne zawiadomienie przeslane
do ,Zamawiaj£i,cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istoma, nie b?dzie ona wi^zala. Stron
umowy.

6. Umowa b?dzie realizoWpia Zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w .zamowieniu nr 19/us/2018 pakiet I,
w tym zgo(^e z OpisempKed^Pta^u|n0\^ikalkulacj^ cenow^ stanowi^cym zalaczriik nr 1 do umoMiw.
Teresa Uzdowska
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7. Strony Umowy mog^ rbzszerzyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy (tj. zwi^kszyc
ilosc z^awianych uslu^ w.pparciu p okreslone w umowie ceny jednostkowe.

W takim ptzypadku Strony nie musz^ wskazywae ilosci zamawianych dodatkpwo poszczegolnych using.
Wynagrpdzenie umpwne b^dzie moglo wowczas wzrosn^c o kwot? nie wyzsz^ niz 300 000 zl brutto.
Wyspkosc wzrostu b^dzie uzalezniona pd wysokosci posiadanych przez Zamawiaj^cego srodkow
finansowych.

8. Niezaleznie pd regiilacji ust. 7 Strony Umowy niog^, dokonac przedluzenia ternainu obowi^zywania umowy.
Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mogq,prZedluzyc termin obowi%zywania
umowy maksymalnie o cztery miesi^ce.

9. Ilekroc w umowie mowa jest o „dniach roboczych" nalezy przez tp rpzumiec wszystkie dni kalendarzpwe
za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. dni swi^tecznych i niedziel) oraz spbot.
[ust.10 i ust.11 — ^stanie wprowads^nyjet(eli dotycty Wjkonawy]
10.Wykonawca powier^a poduykonawy/podwykonamom, cs^sc ^mdwimia mkaspnci w ofercie Wykonawy v^oipnej
w spmowieniu nr 191us!2018pakietl, jt.
11.W toku realis(agi umony Wykonama mo^e dokonac ^ianypodnykonawy bqd^ s^etygnowac s^podnykonawy wska^nego w
ofercie Wykonawy sjospnejw s;am6meniu nr 19!usj2018pakietl. Zmiana bud^ reeygnag'a winna nastcpicw drodc^episemnego
aneksu do umony. —jeiyli dotycsy
§2

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze jest wlasdcielem maszyn do frankowania oraz terminali, wskazanych
w zaiaczniku nr 3 do umowy. ktorymi Zamawiaj^cy bgdzie si? poslugiwal przy realizacji niniejszej umowy
(maszyny podarte w poz. 3 oraz 4 zal^cznika nr 3 do umowy peini^ funkcj? rezerwowych).
2. W przypadku koniecznosci dostosowania terminali lub maszyn do frankowania, o ktorych .mowa
w ust.1 oraz 2a, do wymogow Wykonawq^ w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, wszelkie koszty
dostosowania(w tym przeprogramowania) maszyn zobowi^zuje si? w calosci pokryc Wykonawca.
2a. W przypadku braku mozliwosci dostosowania terminala lub danej maszyny do frankowania do wymogow
Wykonawcy z przyczyn niezaleznych od WykonaWcy, Wykonawca zobowi^zuje si? do uzyczenia
(nieodplatnie) Zamawiajicemu na czas realizacji umowy terminala oraz maszyny do frankowania
o parametrach technicznych i jakosdowych nie gorszych od parametrow urzidzen posiadanych przez
Zamawiajicego, a wskazanych w zaliczniku nr 3 do umowy.
3. W ptzypadku awarii terminala albo maszyny dp frankowania Zamawiajicy niezwlocznie powiadomi
o niniejszym Wykonawc? (na adres e-mail:
:
)wskazuj^c
planowany okres naprawy.
§3

1.

Warunkiem uiszczenia oplat przy uzydu terminala oraz maszyny do frankowania jest wykonaiiie przez
Zamawiajicego czynnosd polegajicych na;
1) wydawaniu przesyick psobie upowaznionej przez wykonawc? lub samodzielne dostarczanie przesylek
przez Zamawiajicego do wyznaczonej placowki Wykonawcy wskazanej w umowie,

2) adresPwaniu, oznakowaniu i opakowaniu przesylek zgodnie z wymaganiami Wykonawcy okredonymi
w regulaminie,

3) wypeinieniu przeznaczonych dla!\ riadawcy cz?sci w formularzach adresowych,

,
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4) nanoszeniu przy u^du terminala lub maszyny do frankpwania na przesylkach, znaku oplaty pocztowej
w wysokosd zgodnej z cenami wynikaj^cymi z zaj^arzntka nr 1 do utnowy.

5) umieszczeniu oznaczenia potwierdzaj^cego wniesienie oplaty za usiug? w postad napisu, nadruku
lub oddsku piecz^d o tresd uzgodnionej z Wykonawc^

6) wiasdwym przygotowaniu przez Zamawiaj^cego przesyiek pocztovydi do nadania oraz sporz^dzaniu
zestawienia ilosdowego nadanych przesyiek zwyklych oraz zestawienia (ksi^zki nadawczej) dla przesyiek
rejestrowanych. Przedmiotowe zestawienia b^dq, sporz^dzane w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiaj^cego. Zamawiaj^qr umieszczac b^dzie na przesylkach w sposob czytelny
i trwaly informacje jednoznacznie identyfikujq^ce adresata i nadawcg, okredaj^c jednoczesnie rodzaj
przesylki, znak oplaty oraz druk z numerem nadawczym „R" w przypadku przesyiek poleconych.
7) sporz^dzaniu w dwoch egzemplarzach, zaopatrzonych w informacje o nadawcy, formie oplaty, numerze
i dade zawartej umowy,z ktorych oryginal przeznaczony jest dla placowki wskazanej w ust.2:
a) pocztowej ksi^ki nadawczej dla przesyiek rejestrowanych, wpisuj^c kazdq, przesylk? kolejno
w oddzieln^pozycj? czytelnie,zgodnie z okredeniem kolumn,zaznaczaj^c w kolumnie „uwagi":
- uslugi komplementame (np.„P.O." - dla przesyiek z potwierdzeniem odbioru),
- kategori^ przesylki w przypadku przesyiek z przyspieszonym terminem dor^czenia — uzywaj^c
skrotu „P",

- gabaryt, w przypadku przesyiek w gabarycie B uzywaj^c skrotu „B",
b) zestawietiia dla przesyiek nierejestrowanych.
8) nadawaniu przesyiek w stanie uporz^dkowanym, tj. przekazaniu przesyiek ulozonych strong adresow^
w tym samym kierunku:

a) rejestrowanych — wedlug kolejnosci wpisow w pocztowej ksiq^zce nadawczej, dokonywanych
z uwzglgdmeniem podzialu na: poszczegolne rodzaje using, przesylki krajowe i zagraniczne, zwykle
i z przyspieszonym terminem dor^czenia,
b) nierejestrowanych.

la. Warunkiem zastosowania formy oplaty z dolu w przypadku oplaty przerzuconej na adresata jest wykonanie
. przez Zamawiaj^cego czynnosci polegaj^cej na nadruku na koperde tresd:
„OPLATA PRZERZUCONANA ADRESATA
umowa nr

2 dnia

"

2. Wykonawca bgdzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu tj. od poniedzialku
do piq.tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbioru przesyiek
dokonywac bgdzie upowazniony przedstawidel Wykonawcy po okazaniu stosownego upowaznienia, ktorego
wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesyiek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego
jeden egzemplarz ksi^ki nadawczej(dowod nadania), jednak nie pozniej niz do godz. 10:00 nast^pnego dnia
roboczego za Wyj^tkiem soboty(od poniedzialku do pi^tku,z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
po dmu nadama przesyiek. Ponadtp Wykonawca musi umozHwic odbior i nadawanie we wskazanych przez
Wykonawc? placowkach pocztowych, przesyiek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego 24
godziny na dob^ przez 6 dm w tygodniu, tj. od poniedzialku do soboty(za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych
od pracy). Zamawiaj^cy bgdzie informowal Wykonawcy o zamiarze nadania przesyiek w sobot?
z jednodmowym wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesyiek
dostarczanych samodzielnie punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) spelniaj£(.cy
wymagatiia wskazane w ust.3.

3. Wskazany punkt (placowka) nadawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w Ust.2, winien znajdowac si?

[ sci (oblicZdnej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zatnawiaj^cego w Katowicach
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przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki b^dzie mozliwa pfzy zachowaniu wymogu odleglosci
od ww. siedziby Zamawiaj^cego w drodze pisemnego oswiadczenia Wykonawqr skierowanego
do Zamawiaj^cego. Zmiana niezgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach
b^dzie bezs^teczna.

3a. Wykonawca moze wyznacZyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczoodbiorczy speiniaj^cy wymog okreslony ust. 3. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania
4.

5.

6.

7.

o wysyice w soboty z jednocMowym wyprzedzeniem nie b^dzie mial zastosowania.
Wykonawca zapewma dorgczenie nadanych ptzez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych na calym terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszatem Unii Europejskiej.
W przypadku przesylek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca b^dzie dostarczal niezwlocznie
do siedziby Zamawiajq,cego (zgodnie z adresem nadania przesylki pocztowej) pokwitowane przez adresata
zwrotne potwierdzenie odbioru. Zwrotne potwierdzenie odbioru Wykonawca b^dzie dostarczal do siedziby
Zamawiaj^cego zaopatrzone w dat? i czytelny podpis odbiorcy przesylki.
W przypadku nieobecnosci adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o probie
dor^czenia przesylki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat moze odebrac przesylk?. Po uplywie
tertninu odbioru przesylka zwracana jest Zamawiaj^cemu niezwlocznie wraz z podaniem przyczyny
nieodebrania przez adresata.
Using? pocztow^ w zakresie przesylki rejestrowanej uwaza si? za niewykonan% jezeH dor?czenie przesylki
rejestrowanej lub zawiadomienie o probie jej dor?czenia, nie nastqpilo w terminie 14 dni od dnia nadania.

Zamawiaj^cy b?dzie korzystal wyl^cznie ze swojego opakowania przesylek, nie dopuszcza si? stosowania
opakowan Wykonawcy.

8. Przesylki pocztowe stanowi^ce przedmiot niniejszej umowy obejmuj^ przesylki o gabarytach A i B.
a) Gabarjrt A to przesylki o wymiarach:
- minimum — -w^miary strony adresowej nie mog^ bye mniejsze niz 90 x 140 mm,
- maksimum — zaden z wymiarow nie moze przekraczac: wysokosc 20 mm,dlugosc 325 mm,szerokosc 230
mm.

'

b) Gabaiyt B to przesylki o wymiarach:
- minimum — jezeli przynajmniej jeden z wymiarow przekracza wartosc okreslony jako maksimum

w gabarycie A,- maksimum - suma dlugosd, szerokosci i wysokosci nie przekracza 900 mm,przy czym

dlugosc tiie moze przekraczac 600 mm.

|

Przedmiot umowy obejmuje rowniez paczki polecone rozumiane jako przesylki o wadze powyzej 2 kg.
9. Zamawiaj^cy b?dzie korzystal z wzorow drukow potwierdzenia odbiom o tresci uzgodnionej z Wykonawcq,

lub wskazanej w regulaminie (zalacznik nr 2 do umowy). Wykonawca zobowiq^zuje si? zapewnic
Zamawiaj^cemu nieodplatnie druki zwrotnych potwierdzen odbioru (ZPO) oraz druki z numerem
nadawcZym „R" ^ w przypadku przesylek poleconych. Wykonawca zobowiq^zuje si? dostarczac wyzej
wskazane druki na biez^co w ilosciach uzgodnionych z Zamawiaj^cym,
10. Wymagania w zakresie adresowania i opakowania przesylek okredaj^ nast?puj^ce akty prawne:
1) Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow wykonywania powszechnych using
pocztowych,
2) Regulamin swiadczenia using pocztowych w brzmieniu dostarczoriym przez Wykonawc?,

3) Polska Norma - koperty listowe i kartki pocztowe PN-T-85004,
4) Polska Norma - koperty listowe do automatycznego opracowywania PN-T-85003,
5) Polska Norma - koperty korespondencyjne PN-ISO 269.
6) Swiatowa Konwencja Pocztowa — Protokdl Kohcowy — Bukareszt 2004 (Dz. U. Nt 206, poz. 1494 z
dnia 8 Ue topada 2007 r.)
,a ? a p » o
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7) Regulamin Poczty Listowej - Protokol Koncowy - Bemo 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 z dnia 21
czerwca 2007 r.).

11. Dane o ilosci przesyiek pocztowych w obrode krajowym i zagranicznym okredone w zalarynikn nr 1

do umowy maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy do skalkulowania wynagrodzenia
calko\dtego brixtto umowy i nie stanowi% ze.strony Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania prZesylek
w podanych w tym zal^czniku iiosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy
przesyiek moze bye inna niz wskazana w zalaczniku nr 1 do umowy pod warunkiem nieprzekroczenia
wysokosci wynagrodzenia calkowitego bmtto umowy okredonego w §6 ust.l umowy. Wykonawcy nie
przyslugujs^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

12. Strony dopuszczaj^ mozHwosc skorzystania.przez Zamawiaj^cego z innych rodzajow przesyiek - platnych
zgodme z aktualnytn, cennikiem Wykonawcy - niz wymienione w zalaczniku nr. 1 do umowy. przy
zachowaniu zasady wyrazonej w §6 ust.l umowy oraz pod warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu
innych przesyiek nie przekroczy 1% wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okreslonego w§6
ust.l umowy. Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesyiek zobowi^uje si^ dostarczyc
Zamawiajacemu aktualny cennik Wykonawcy.
13. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac przesylki pocztowe do siedziby Zamawiajacego codziennie
od poniedzialku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 9.30.

14. Wykonawca zobowiazuje si? dostarczac przesylki pocztowe polecone w stanie uporzadkowanym tj.
poukladane wg kolejnosci zgodnej z zestawieniem zbiorczym dostarczanych przesyiek pocztowych.
15. Maszyna znakujaca moze pracowac w systemie zdalnego zarzadzania.
§4

Terminy dot^czen
1. Przesylki b?da dor?czane w nast?pujacych terminach:

1) nie pozniej niz w ciagu 2 dni roboczych po dniu nadania - w przypadku przesylki z przyspieszonym terminem
dor?czenia,

2) nie pozniej. niz w dagu 4 dni roboczych po dniu nadania - w przypadku przesylki bez przyspieszonego
terminu dor?czenia.

Wymienione w pkt 1 i 2 terminy dotycZa przesyiek w obrode krajowym.
2. Dzieh odbioru przesylki przeZ Wykonawc? a takze dzieh dor?czenia przesylki przez Zamawiajacego
do punktu (placowki) nadawczo-odbiorczegb Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust.2 umowy, uznaje si?
za dzien nadania przesylki. Wykonawca zobowiazuje si? zatem przyjac przesylk? do realizacji w tym samym

dniu, w ktorym zostala ona odebrana przez Wykonawc? lub dostarczona do Wykonawcy przez
Zamawiajacego celem nadania (dzieh odebrania przesylki przez Wykonawc? lub dostarczenia przesylki przez
Zamawiajacego do nadania b?dzie dniem nadania przesylki).
Termin dor?czenia przesyiek nadanych po godzinie 15.00 Uczony b?dzie od nast?pnego dnia roboczego
po dniu nadania.

3. Dowod nadania przesylki rejestrowanej Wykonawca zobowiazany b?dzie dostarczyc Zamawiajacemu
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.
4. Wykonawca zapewnia,iz status nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przysluguje Zamawiajacemu.
§5

Niedor?cZone przesylki pocztowe Wykonawca zobowiazuje si? dostarczac do siedziby Zamawiajacego przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach niezwlocznie po wyczerpaniu mozHwosci ich dor?czenia lub wydania odbiorcy,
z podaniem przyczyny zwrotu.
eA
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§6

Wynagtocfeenie catkowite z tytuiu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty
bmtto (slownie:

zi

00/100 ziotych brutto).

2. Wynagrodzenie caikowite brutto okreslone w ust, 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty
i podatki, zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty odbierania przesylek, przemieszczenia
i dor^czenia oraz zwrotu przesylek do miejsc przeznaczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poujesie z tytuiu naleiytego i zgodnego z obowiizujicymi przepisami,
wykonama przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne b§dzie w okresach miesi^cZnych (okresem rozHczeniowym
jest miesiic);

1) za dany miesiac z gory — dotyczy swiadczenia uslug obj^tych niniejszi umowi przy uzyciu Urzidzenia
(maszyny do frankowania) umozliwiajicego naniesienie znaku oplaty pocztowej na nadawatii przesylkg,
a tym samym jej uiszczenie,

2) za dany miesiac z dolu — w przypadku oplat za zwrot do nadawcy przesylek po y^czerpaniu mozHwosci
ich dor^czenia lub wydania odbiorcy, w przypadku przesylek z oplaty prZerzucon^ na adresata,
w przypadku przesylek nadanych przy pomocy terminala pocztowego, a takze w przypadku wszystkich
pozostalych uslug, w tym za odbior korespondencji - w terminie do 14 dni liczic od dnia wystawienia
faktury VAT za dany miesiic, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT
do siedziby Zatnawiajicego nast^i w ciigu 7 dni roboczych Hczic od dnia wystawienia faktury.
W przeciwnym wypadku termin platnosci faktury VAT wynosi: w ci^gu 10 dni liczic od dnia dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajicego,
4. W przypadku wynagrodzenia platnego z dolu. wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym
uslugi stanowi suma oplat za faktyczn^ ilosc przesylek nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozKwosci
dorgczenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy
- ustalona i obliczona w oparciu o dostarczonq, przez Wykonawc? speQ[fikagi ng/konanych ustug dotyczicq,
danego miesiica rozliczeniowego.

5. W przypadku wynagrodzenia platnego z gory. Wykonawca w terminie 7 dni od zakonczenia danego miesiica
rozliczeniowego sporz^dzi i przekaze Zamawiajicemu specyfikagq, Wjkonanych usiu^. W przypadku, gdy wplaty
wmesione przez Zamawiaj^cego w danym miesiicu rozliczeniowym oraz ewentualne kwoty wplat
z poprzednich okresow rozliczeniowych b?d% wyzsze niz wynagrodzenie faktycznie nalezne z tytuiu realizacji
umowy za dany miesiac (nadplata), Wykonawca zaliczy kwot? nadplaty na poczet oplat naleznych
w nast^pnym okresie rozliczeniowyna. Nanoszenie oplat b^dzie si? odbywalo wedlUg cen jednostkowych
brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy
6. Wskazane w zalaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto s^ cenami ryczaltowymi i z zastrzezeniem
ust.7 oraz § 6a nie podlegaj^ zmianie w trakcie obowiqzywania umowy. Wykonawca nie moze do cen
wskazanych w zalaczniku nr 1 do umowy doliczac zadnych dodatkowych oplat.
7. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe bmtto wymienione w zalaczniku nr 1 do umowy b?d^ mogly
zostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca do rozliczen

z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy. przy
jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktorego obnizenie cen
b?dzie obowi^ywalo. Powyzsze zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.
8. Jezeli Wykonawca jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe zoboyd£tzan3rm
do stosowania cen zatwierdzanych przez Prezesa UKE, w przypadku zmiany cennika powoduj^cego wzrost

ktorejkolwiek z cen jednostkowych bmt:o podanych w zalaczniku nr 1 do umowy oraz braku mozUwosci
zastosowama

przepisow o taryfach specjalnych, Wykonawca zobowi^uje si? do niezwlocznego

Ai
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poinformowania o niniejszym Zamawiajqcego podaj^c termin "wejscia w zycie nowych cen oraz uzasadnienie
braku mozliwosci zastosowatua przepisow o taryfach specjalnych. Umowa wygasa w ostatnim dniu
obowi^zywania dotychcZasowych cen jednostkowych brutto podanych w zatacznikii nr 1 do umowy.
9. Zamawiaj^cy dbkonywac b§dzie. wysylki przesyiek pocztowych stoso-wmie do potfzeb, a Wykonawca
oswiadcza,ze nie b^dzie wzgl^dem Zamawiaj^cego wnosii roszczen z tytulu innej ilosci wysyianych przesyiek
pocztowych niz okreslone w zalaczniku nr 1 do lunowy.

10. Zamawiaj^cy zobowiqzuje si? do stalego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia caikowitego umowy,
o ktorym mowa w ust.l niniejsZego paragrafii.
11. Platnosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane b?dq^ w formie przelewu:
- w przypadku opiaty z dolu - na rachunek wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT,
- w przypadku opiaty z gory - na rachunek bankowy Wykonawcy:
Zamawiajq^cy
b?dzie uiszczal oplat? z gory w wysokosci kazdorazOwo ustalanej stosownie do potrzeb Sl^skiego OW
NFZ. W terminie do 7 dni hcz^c od wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcyj Wykonawca
zobowi^zuje si? wystawic i dostarczyc do siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionq^ faktur? VAT
o wartosci brutto rownej uiszcZonej z gory oplacie.
12. Za dzieh zaplaty uznaje si? dzieh wplyv^ srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy, za wyj^tkiem
swiadczenia using przy pomocy maszyny frankuj^cej, wowczas za dzien zaplaty uznaje si? dzien obd^zenia
rachunku bankowego Zamawiaj^cego.
13. Zamawiajq,cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplade wynagrodzenia,liczone od dnia

nast?pnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.
14. Przeniesienie wierzytelnosd wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzed% wymaga
pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosd.
15. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast?pujq,ce dane nabywc]^:
Natodowy Fundusz Zdrowia z siedziby w Watszawie, ul. Grojecka 186, 02-390 Watszawa, NIP:
1070001057.

Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844
Katowice.

§7

1. Strony zobowi^zuj£(. si? do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si? o zmianach

dotycz^cych okreslonych w utnowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespondencji, bez
koniecznosd sporz^dzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencj? dor?czonq. na adresy
do korespondencji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dor?czonq, w przypadku
niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnosc za wszeUde negatywne skutki wynikle z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego
adresu.

2. Strony ustalaj% ze aktualne adresy do korespondencji s%nast?puj^ce:
Wykonawca:

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w KatOwicach, ul. Kossutha
13,40-844.Katowice.

§8

1. Reklamacj? z tytulu niewykonania liib nienalezytego wykonania uslugi obj?tej niniejsz^ umow^ Zamawiaj^cy
moze zglosic do Wykonawcy po uplywie 14 dni od nadania przesylki rejestrowanej, nie pozniej niz ci^gu
12 miesi?cy w obrocie krajowym i w ciqgu 6 miesi?cy w obrocie zagranicznym od ich nadania.
2. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamacj? nie moze przekroczyc 30 dni Ucz^c od dnia otrzymania
reklamacji p^zez Wykonawc?.
. »
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3. W przypadku zagini^cia zwrotnego potwietdzenia odbioru Wykonawca zobowi^uje si? do niezwlocznego
wysta'wienia jego duplikatu niezaleznie od przyczyn zagini?cia.
§9

1. W przypadku niewykoiiania lub nidn^ezytegp wykonania utnowy, Wykonawca odpowiada na zasadach
regiiluj^cych odpowiedzialnosc operatora pocztbwego okre^bnych w ustawie. Prawo PocZtoWe,
z ZastrZezeruem ust.2-6,niniejszego para^afii oraz §12 ust.1 umowy.
2. Wykonawca obb\wqzariy jest zapiacic Zama\\daj^Ceniu kar? umowriq, w ■v^sokosci 0,1% -w^agrodzenia
calkowitego brutto umpwy okreslonegp w §6 ust.1 umowy, jezeU Zama'sWaj^cy roZwi^ze uniow? za 30
dniowym wypowiedZeniem w przypadku raz^cego naruszenia przez Wykonawc? jej. postanowien.
Wypowiedzenie umowy wmno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem WykonawCy do zaprzestania
naruszen z zastrzezeniem,, iz w razie niezaprzestania. naruszen w terminie wskazanym w pisemnym
wezwaniu, Zamawiajq;cy wypowie umow?.
PoprZez raz^ce tiaruszenie umowy Strony rozumiej^:

1) wyst^ienie sytuacji ppisanych w § 3 ust. 6, lub
2) niedotrzymahie ktoregokolwiek Z terminow, o ktorych thowa w § 4 ust.1, lub
3) zagubienie przesylki,
- w przypadku co najmniej 500 przesylek. W celu obliczenia, czy przeslanka dotycz^ca co najinniej 500
przesylek Wystqpila, wszystkie przypadki dotycz^ce pkt 1-3 sumuje si?.
. Razq,ce naruszenie umowy nie wyst^i W przypadku, gdy przyczyn^, zaistnialej sytuacji byly Okolicznpsci sily
wyzszej.

W przypadku wypoydedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajckiie §10 ust. 3 umowy.
,3. Zarnawiaj^cy b?dzie mial prawo do rozwiq,zania umowy za 30 dniowym okresem wypowie^enia
w przypadkach wskazanych w ust.2 oraz w przypadku:
.
- naruszania postanowien umowy oraz niezaprzestania naruszen pomimo wezwania pisemnego lub

mailowegp, skierowanego do Wykonawcy przez jedn^ z osob,.p ktorych moWa w § 11 ust.1,
- gdy realizacja poszczegolnych cz?sci lub calosci prZedmiotu umowy opoznia si? z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy powyzej 10 dni albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadHwy lub
sprzeczny z umPwa, przez okres powyzej 10 dni.

4. ,Wypowiedzenie umowy winno nast^ic w formie pisemnej pod rygorem niewaznpsci oraz powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W prz3^adku dostarczenia zwrotnego pot\derdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy
przesylki, o ktorym mowa w §3 ust.5 umowy, Wykonawca na pisemne zgloszenie Zamawiaja,cego

skierowane drogq. mailow^ do osoby odppwiedzialnej za nadzor nad realizacja: umowy, o ktorej mOwa
w § 11 uSt.2 umOwy, wystawi oraz przesle Zama^ajacemu przesylka rejestrowaiia duplikat Zwrotnego

potwierdzenia Odbioru w terminie do 10 dni roboczych liczonym od dnia przeslania zgloszeriiai
W przypadku niewywiazania si? z pOwyzszego Wykonawca'zobowiazuje si? zapladc Zamawiajacemu

kar? umowna w wysokosci 20 zl za kazdy stwierdzony przypadek.

6. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokryde powstaiej szkbdy, Zamawiajacy

moze zadac od Wykonawcy odszkodowania uzup^ltliajacego.
7. Umbwa moze bye rozwiaZana w drodze por )zumienia stron w terminie uzgodnionym mi?d^
'Zamawiajacytn a Wykpnawca.
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8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b^dzie przyslugiwaia wylq.cznie cz^sc Wynagrodzenia
za uslugi zrealizowane do dnia tozwiqzania Umowy, pomniejszona o wartosc kar umownych naleznych
Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

9. W razie zaistnienia istotaej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umoviy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy
moze odst£^ic od umowy w ciqgu 30 dni od powzi^da wiadomosd o tych okolicznosdach.

§10
1.

Umowa b?dzie realizowana w okresie 12 miesi^cy od dnia
(tu spstanie npisana
data ros;poc;^cia realiapgi umowy jt. 13.02.2019 r. alba po^iejs^ tub wcs^sniejsya data Wskat^ana pn(et(^ Zamawiajqcego)
jt. do dnia
(tu ^stanie npisana data s^koncs^enia realispgi umony jt. 13.02.2020 r. albo pospiejsap tub
wcs^sniejss^ data wskas^na prs^t^ Zamawiajcicego — w spleiposci od dnia yawarcia umony. Okres 12 miesi^y naleiy
rosqimiec t^odnie ^ art. 112 k.c. — termin 12 miesi^y koncsy sig ^ upiywem dnia, ktdry nas^q, lub datq odpowiada

pocs^qtkowemu dniowi terminu)z zastrzezeniem ust2.
2. Umowa nimejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):

a) z chwilq,wydatkowama (Avyczerpania) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §6 ust.1 umowy;umowa
wygasa rowmez w sjmiacji, gdy wysokosc kwoty pozostalej do wydatkowania nie pozwala

na zrealizowanie zadnej z uslug obj^tych ptzedmiotem umowy, bior^c pod uwag^ potrzeby
Zamawiaj^cego; Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? poinformowac o niniejsZym Wykonawc? na pismie;
b) w dmu uplywu okresu, na jaki umowa zostata zawarta, wynikaj%cego z ust.l, bez wzgl^du na
okolicznosc, czy kwota wynagrodzenia bmtto, o ktorej mowa w §6 ust.l umowy,zostaia wyczerpana;
c) w przypadku, o ktorym mowa w §6 ust.8 umowy.

Wykonawcy nie przyslugujq^z powyzszych tytuiow zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajq,cego.
3. W przypadku zakonczenia obowi^zywania umowy, Strony zobowiq,zuj^ si? do dokonania wterminie
jednego miesi^ca od zakonczenia jej" obowi^zywania, rozliczenia wykonanych using, liczby nadanych,
dostarczonych oraz - w formie odr?bnego rozliczenia - zwroconych przesylek, oraz zastosowanych oplat,
a w razie potrzeby rowniez do zwrotu kwot nienaleznych wynikaj^cych z takiego rozliczenia, na podstawie
wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT.
4. Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokotem koncowym, ktory winien stwierdzac, czy nast^ilo
nalezyte wykonanie umowy.
§11

1. Osobami upowaznionymi Ze strony Zamawiajqcego do podpisaniaprgtokoiu koncowego oraz odpowiedzialnymi
za zgodnosc realizacji zamowienia obj?tego niniejszq, umow^ z postanowieniami umowy, a takze
do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umow^ sq. p
, tel
, adres
e-mail:
lub p
wystarczy dzialanie jednej z ww. osob.

, tel

, adres e-mail:

Dla skutecznosd

2. Osob% upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokotu koncowego oraz zobowi^Zan^
do nadzorowania realizacji umowy,a takze do dokonjrwania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umow^ jest
p.

,tel

,adres e-mail:

3. Do kontaktu w sprawach dqtycz^cych zwrotow do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozliwosd
ich dor?czenia lub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt(placowk?) mieszcz^cy si? pod adresem:
,tel.

adres e-mail:

,

faks

mgr Ten

L^dowska

Nf zamowienia: 19/us/2018

pakiet I

4. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.1, ust.2 lub ust.3 niniejszego
paragrafu dla swojej skutecznosci b^dzie wymagala jedynie jednosttonnego pisemnego oswiadczenia
skierowanego do drugiej Strony umowy.
§12

Umowa d zachowaniu poufhosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udziai w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce
umbw?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do Zamawiaj^cego w zwii^ku z realizacji niniejszej ilmowy,
zobo'wdizane s^ dp zachowania w tajernnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych Zamawiajicego,, w tym

technicznych,'finansowych,, handiowych, pfawnych i organizacyjnychj. danych osobowych podstawowych, jak i
wrazUwych, uzyskanych w trakde realizacji umowy niezaleznie od form przekazania-tych informacji oraz.ich

zrpdla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajenmicy rowniez przez psoby i podmioty, ktorymi posluguje si?
wykonujic obowiiZki.wynikajice z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie
powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawi^a zawarta w dniu dzisiejszym pomi^dzy Stronami Umowa o zachowaniu
pOufnosci w NFZ stanowiica zalicznik nr 5 dp nimejszej umPwy.
2. Ujawmenie informacji pou&ej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobpNdizaniu ■ do zachowania poufnosci,
o ktorym mowa w Umowie o zachowatiiu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiajieego
dp naliczenia Wykonawc^ kary umownej- w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umpwie o za:chowaniu

poufnosci w NFZ, a takze dp ppwiadomienia stpsownych prganow; Wzor Oswiadczenia o zbhowiizaniu do
zachowania ppufnosci stanowi zaiicZnik db Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.
3. Osoby po stronie Zamawiajicego zobo\dizane si do zachowania w tajemnicy tnforniacji Zastrzezonych jako
tajemnica przedsipbiorstwa Oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obbwiizujicych przepisach

uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zfpdia.
§13

1. Umowa niniejsza zostala zawafta w wyniku udzielenia zamowienia publicznegb w trybie art. 138o ust.2-4
i nn. ustaWy Prawb zamowieh publicznych. .
_
■ 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ fbrmy pisemnej w postad aneksu pod lygbrem niewaznosci,
z zastrzezeniem opisanych w umowie wyj^tkow.
3. W spraWach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej uinowy thajq, zastosowanie przepis art. 138o

ust.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz ustaWa Kodeks cyynlny.
4. Ewentualne spory powstale na tie. stosoWania niniejszej umowy, Strony poddaj% rpzstrzygnigciu s^du
wlasdwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiegb Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).
5. Wykonawca zobowiyzuje sip realizowac umowp zgpdnie z ofert^ Wykonawcy Zlozon^ w zamowieniu

. nr l9/us/2018 paidet I.
6. Umowp niniejsz^ sporzttdzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
ottzymuje Wykonawca,dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

mgr TereeaMiz^
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zafaczniki do umowy:

1) zai^cznik nr 1 — Opis przedmiotu
i kalkulacja cenowa
2) zal^cznik nr 2 — Regulamin swiadczenia uslug pocztowych Wykohawqr
3) zal^cznik nr 3 — Wykaz maszyn, punktow,(plaeowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy oraz wzor updwaznienia
4) zal^czniknr4^Pelnoniocnictw6.

5) zalacznik nr 5 — Umowao zachowaniu poufnosci

ZAMAWIAJ4CY

■ • KIE,RG'WW,K ■ .

Dziahi Imyastycji i-2flisii6w!eA'Publjcznych
Sl^sktego OddgiaS^yewtekiego

WYKONAWCA

■ ^?PtSkir3go

N^odawugo F«fldiii®iiZdfojfe lifliowicach

^^Sda%naMfani
rT^- a

Katrnmnn KM'

gowa6ci

mgr rfresa Uzdowska

'ojewod^it

Narodowego

{It\

11

Jef'zy Glddysz
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wzor zat£|cznika nr 3 do umowy nr

(pakiet I)

Wykaz punktow (placowek).nadawczo-odbiotczych Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJ>\CEGO/NADAWCY

L.p.

1

Nazwajednostki organizacyjnej

Siedziba

ZAMAWIAJACEGO/NADAWCY

(kod pocztowy,
miejscowosd)

2

Dane maszyny frankujqcej/terminaia pocztowcgo

Adres

(ulica, nr)

3

4

40-844

Katowice

40-844

Katowice

40-844

Katowice

UI. Kossutha
13

40-844

Katowice

UI. Kossutha
13

S

Firma

Model

Numer

fabryczny

6

7

8

Neopost

IJ80

12100015

Neopost

IJ80

1210023

Postalia

Ultimail 90

3590020

Narodowy Fundusz Zdrowia
1

Sl^ski Oddziat Wojew6dzki
w Katowicach

Narodowy Fundusz Zdrowia
2

Sl^skl Oddziat Wojewddzki
w Katowicacti

Ui. Kossutha
13

UI. Kossutha
13

Narodowy Fundusz Zdrowia
3

Si^ski Oddziat Wojewddzki
w Katowicach

Narodowy Fundusz Zdrowia
4

Sl^ski Oddziat Wojewddzki
w Katowicach

O/ \im.

ASCOM
HASLER

6341775

Ccchy
identyfikacyjne
datownika

9

Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyJmuJqca przesytki

Punkt(placdwka)
nadawczo-odbiorcza

10

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosd)
11

12

Adres (ulica,nr)

13

Nr zamowienia: 19/US/2018

Piecz^tkajednostki orgraizacyjnej
wystawiaj^cej upowaznienie
Upowaznienie

do odbiom i nadania przesylek w ramach realizacji umowy nr .... z dnia.

Upowaznienie nr

wydane dnia

Imi? i nazwisko

upowa^ony jest do odbiom i nadania przesylek w ramach realizacji umowy.
Upowa^enie jest wazne, wraz z dokumentem tozsamosci

seria i nr

,

ZAMAWIAJ^CY

rogr Terq^a il^owska

od dnia rozpoez^eia do dnia zakonczenia obowi^zywania umowy.

WYKGNAWCA

Nr zamowienia: 19/us/2018
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UMpmNf
zawarta w dniu

av Katowicach pomiedzy:

Narodbwym Eimduszem Zdtowia

Si^skitn Oddziaiem Woje^odzkiin w Kat6\dcach,w imieniu ktorego dziaia:
—
■

a

,Zwanytn dale) „Zaiitia^aj^cyin"
,

'

•

'

.■

■

■

z siedzib^ w
, adres:
,w imieniu ktorego dziaia:

na podstawie

.

•

dzialaj^cym

zwanym dalej ,iWyk6nawc^",
o tresci nast^puj^cej :
§1

1. Przedmiot umowy obejmuje s^adczenie usiug pocztowych w obrocie krajowym i zagrajniczn)rm, polegaj^ce
na przyjmowaniu, przemieszczariiu i dor^czaniu nastgpujq^cych przesylek: '
1) Listow (^baryt A i B):
a) zwykiych,

,b) zwykiych z pczyspieszdnym terminem dpreczenia,
c) poleconych,

d) poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbiom,
e) poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia,
Q poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
2) Paczek:

a) z przyspieszonym terminem dor^czenia,
b) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, .

c) za zwrotnym potwierdzeiiiem odbioru z przyspieszonym terminem dor^czenia,

-•ktore wynaagajq,zrealizowania w placowce ppcztowej operatora wyznaczonego, o ktorym mowa w art; 178 ust. 1
Prawa pocztowego,zwanych rowniez tzw. przesylkami specjalnymi.
2. Umowa obejmuje roymiez zwrot do nadawcy wiy. przesylek po wycZerpaniu mozliwosci ich dor^czenia
lub \^ydania odbiorcy.

3. Nadanie przesylek obj?tych hiniejsz^ umow^w placowce operatora Wyznaczonego wymagane jest w zwi^zku
z gwarancj^ dochowania terminow procesowych lub nadatiia mocy dokumentu urz^dowego.
1) gwarancja dochowania terrninow (moc dor^czenia w termiiiie) - wyhika riii?dzy iiinymi z wylnogow

przepisow art. 57 §5 pkt 2 Ispa; Mt, 165 §2^c;art. 12 §6 pkt. 2 ordynacji podatkowej; art. 83 § 3 p.p.s.a.; art.
198b ust.2 ustawy Prawp zarnpyden publicznych.

2) moc dokumentu urzgdowegp — wynika z art. 17 ystawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania przesylki
rejestrowanej lub pisekazu pocztowego wydanel przez placowk? operatora wyznaczonego tna moc
dpkumenni iirz^dowego).

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przesylki pocztowe hyiy dostarczane na zasadach okre^onych w powsZechnie
pbp^^zuj^^ch przepisach prawa, w szczegolnosm na podstawie ustaWy z dnia 23 Iistppa:da 2012 r. Prawo
rStsztoWe (j.fr^ Dz. y. z 2018 r.,
zasadach,okre^onych w aktafch wewnetrznychl

(\i

mgr

Terda Uzdowska

Nf zamowienia: 19/us/2018

wzof umoT^ pakiet II

Wykonawcy wydariych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pbcztowe, tj.
w Regulaminie (ewentlialnie regulatoinach) swiadczenia uslug pocztowych Wykonawcy (zwanym dalej
„regularninern"), stanowi^cym zalacznik nr 2 do umowy. Zastrzega sig, ze postanowienia regulaminu

niezgodne (sprzeczne) z postanowieniami umowy nie b^d^ mialy zastosowania. W przypadlm sprzecznosci
pomi^dzy postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy,rozstrzygac b^dzie tresc umowy.
Ilekroc w umowie mowa jest o „dniach roboczych" naleiy przez to rozumiec wszystkie dni kalendarzowe
za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. dni swi^tecznych i niedziel) oraz sobot.
5.

Strony dopuszczaj^ mozliwosc dokonywania przez Wykonawce w trakcie realizacji umOwy nieistotnych
zmian w tresci regulaminu (zalacznik nt 2 do umowy). do czego wystarczy pisemne zawiadomienie przeslane
do Zamawiaj^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istotna, nie b^dzie ona wiq^zala Stron
umowy.

6.

Umowa bedzie realizowana zgodme z ofertq, Wykonawcy zlozonq^ w zamowieniu nr 19/us/2018 pakiet II,
w tym zgodme z Opisem przedmiotu umowy i kalkulacj^ cenow^ stanowi^cym zalacznik nr 1 do umowy.

ust.7i ust.8 —jezeli dotyczy Wykonawcy

1. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom, cz^sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy
zlozonej w zamowieniu nr 19/us/2018 pakiet II, tj
8.

W toku realif^agi umowj Wykonawca mo^ dokonac c^iany podwykonawy beid^ t^ecyppowac c^podwykonawy wska^nego
w ofercie Wykonawy t^oi^nej w ^mowieniu nr 19jusj2018 pakiet II. Zmiana bcids^ resygnag'a winna nastcpic w drodtip
pisemnego aneksu do umowy. —jespB dotycty
§2

1. Wanmfciem uiszczenia oplat jest wykonanie przez Zamawiaj^cego czynnosci pole^j^cych na:
1) wydaWaniu przesylek osObie upowaznionej przez wykonawce lub samodzielne dostarczanie przesylek
przez Zamawiaj^cego do wyznaczonej placowki Wykonawcy Wskazanej w umowie,

2) adresowaniu, oznakowamu i opakpwaniu przesylek zgodme z wymaganiami Wykonawcy okreslonymi
w regulaminie,

3) wypelnieniu przeznaczonych dla nadawcy cz^sci w formularzach adresowych,
4) umieszczeniu oznaczenia potwierdzaj^cego wniesienie oplaty za usluge w postaci napisu, nadruku lub
odcisku pieczeci o tresci uzgodnionej z Wykonawcy

5) wlasciwym przygotowaniu przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych do nadania oraz sporz^dzaniu
zestawienia ilosciowego nadanych przesylek zwyklych oraz zestawienia (ksi^zki nadawczej) dla przesylek
rejestrowanych. Przednaiotowe zestawienia b^d^ sporzq^dzane w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy umieszczac b^dzie na przesylkach w sposob czytelny
i trWaly informacje jednoznacznie identyfikujq^ce adresata i nadawce, okre£aj^c jednoczesnie rodzaj
przesylki,znak oplaty oraz druk z numerem nadawczym „R" w przypadku przesylek poleconych.
6) sporz^dzaniu w dwoch egzemplarzach, zaopatrzonych w informacje o nadawcy, formie oplaty, numerze
i dacie zawartej umowy,z ktorych oryginal przeznaczony jest dla placowki wskazanej w ust.2:
a) pocztowej ksi^zki nadawczej dla przesylek rejestrowanych, wpisuj^c kazd^ przesylke kolejno
w oddzieln^ pozycje czytelnie, zgodnie z okresleniem kolumn,zaznaczaj^c w kolumnie „uwagi":
— tislugi komplementame (np.„P.O." - dla przesylek z potwierdzeniem odbioru),
— kategorie przesylki w przypad m przesylek z przyspieszonym terminem dorgczenia — uzywaj^c
skrotu „P",

— gabaryt w"przypadku przesylel^w gabarycie B uzywaj^c skrotu „B''

mgr Teresa Uzdowska
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b) zestawienia dla przesyiek nierejesttowanych.

7) nadawaniu przesyiek w stanie uporz^dkowanym, tj. przekazaniu.przesyiek ulozonych strong adresow^
w tym samym kierunku:
a) rejestrowanych — wedlug kolejnosci wpisow w ppcztowej ksi%zce nadawczej, dokonywanych
z uwzgl^dnieniem podzialu na: poszczegolne rodzaje usiug, przesyiki krajpwe i zagraniczne, zwykle
i z przyspieszpnym terminem dprgczenia,
b) nierejestrowanych.
2. Wykpnawca b^dzie odbieral przesyiki z siedziby Zamawiaj^cego pi^c razy w tygodniu tj. pd ppniedziaiku
dp pi^tku w gpdzinach pd 15:15 dp 15:45 za wyj^tkiem dni ustawpwp wplnych pd pracy. Odbipru przesyiek

dpkpnywac b^dzie uppwaznipny przedstaydciel Wykpnawcy pp pkazailiu stpspwnegp uppwaznienia, ktorego
wzpr stanpwi zal^cziiik nr 3. Pp nadaniu przesyiek Wykpnawca niezwiocznie dpstarczy dp Zamawiaj^cegp
jeden egzemplarz ksi^zki nadawczej(dpwpd nadania),jednak nie ppzniej niz dp gpdz. 10:00 nastgpnegp diiia
rpbpczegp za wyj^tkiem Sbboty(pd pptuedziaiku dp pi^tku,z wylftczenieni dni ustawpWP wolnych pd pracy)
pp dniu nadania przesyiek- Ppnadtp WykpnaWca inusi umpzliwic pdbidr i nadawanie we wskazanych przez
Wykpnawcy placpwkach ppcztpwych, przesyiek dpstarczanych sampdzielnie przez Zatnawiaj^cegp 24
godziny na dob? przez 6 dm w tygodniu, tj. od poniedziaiku do soboty (za w)rj^tkiem dni ustawowo wolnych
od pracy). Zamawiaj^cy b?dzie informowal Wykonawc? o zamiarze nadania przesyiek w sobot?
z jednodmowym wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesyiek
dostarczanych samodzielnie punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) spelniaj^cy
wymagania wskazane w ust.3.

3. Wskazany punkt (placowka) nadawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w ust.2, winien znajdowac si?
w odleglosci (obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach
przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki b?dzie mozUwa przy zachowaniu wymogli odleglosci
od ww. siedziby Zamawiajq,cego w drodze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy skierowanego
do Zamawiaj^cego. Zmiana luezgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach
b?dzie bezskuteczna.

3a. Wykonawca mpze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczoodbiorczy spelniaj^cy wymog.okreslony ust. 3. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania
o wysylce w soboty z jednodnipwym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.
4. Wykonawca zapewnia dpr?czenie nadanych przez Zamawiaj^cego przesyiek pocztowych na calytti terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unii Europejskiej.

5. W przypadku przesyiek ze zwrotnym potwierdzeniem pdbioru Wykonawca b?dzie dostarczal nieZWiocznie
do siedziby Zamawiaj^cego (zgodnie z adresem nadania przesyiki pocztowej) pokwitowane przez adresata
zwrome potwierdzenie odbioru. Zwrome potwierdzenie odbiom Wykonawca b?dzie dostarczal do siedziby

Zamawiaj^cego zaopatrzone w dat? i czytelny podpis odbiprcy przesyiki.
W prz)^adku nieobecnosci adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o probie
dor?czenia przesyiki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat moze odebrac przesylk?. Po uplywie
terminu odbioru przesylka zwracana jest Zamawiaj^cemu niezwiocznie wraz z podaniem przyczyny
nieodebrania przez adresata.

6. UsIug? pbcztow^ w zakresie przesyiki rejestrdwanej uwaza si? za niewykonan^ jezeli dor?czenie przesyiki
rejestrowanej lub zawiadomienie o probie jej dc r?czetua, nie nast^ilo W terminie 14 dni od dnia nadania.
7. Zamawiaj^cy b?dzie korzystal wylq^cznie ze s^mjego opakowania przesyiek, nie dopuSZcza si? stosowania
opakowah Wykonawcy.

"

„

8. Pisesylki pocZtowe stanowi^ce przedmiot A^jszej umowy obejmuj^ przijsylld o gabarytach A i B:
,^

mgr Tere^ Uzdowska
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a) Gabaryt A to przesylki o wymiarach:
- minimiam — ■wymiary strony adtesowej nie mogq, bye mniejsze niz 90 x 140 mm,
- maksimum - zaden z wymiarow nie moze ptzekraczac: wysokosc 20 mm, diugosc 325 mm, szetokosc 230 mm.
b) Gabaryt B to przesyiki o -wymiarach:
- minimum — jezeli przynajmniej. jeden z -wymiarow przekracza wartosc okreslon^ jako maksimum w gabarycie A,
- maksimum — suma dlugosci, szerokosci i -wysokosci nie przekracza 900 mm, przy czym dlugOsc nie moze
przekraczac 600 mm.

Przedmiot umowy obejmuje ro-wniez paczki polecone rozumiane jako przesylki o wadze po-wyze] 2 kg.
9. Zamawiaj^cy b^dzie korzystal z -wzorow drukow potwierdzenia odbioru o tresci uzgodnionej z Wykonawc^
lub wskazanej w regulaminie (zalacznik nr 2 do umo-wy). Wykonawca zobo\w^zuje si? zapewnic

Zamawiaj^cemu nieodplatnie druki zwrotnych potwierdzen odbioru (ZPO) do przesylek na zasadach
ogolnych oraz druki z numerem nadawczym „R" - w przypadku przesylek poleconych. Wykonawca
zobo-wi^uje si? dostarczac -w)rzej wskazane druki na biez^co w ilosciach uzgodnionych z Zamawiaj^cym.
W przypadku koniecznosci skorzystania przez Zamawiajq^cego ze specjalnych drukow ZPO, Zamawiajs^cy
zapewni je we wlasnym zakresie.
10. W3miagania w zakresie adresowaniai opakowania przesylek okreslaj^ nastepuj^ce akty pra-wne:
1) Rozporzq,dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow -wykonywania powszechnych uslug
poczto-wych,
2) Regulamin s-wiadczenia uslug poczto-wych w brzmieniu dostarczonym przez Wykonawc?,
3) Polska Norma - koperty hstoweikartki pocztowe PN-T-85004,
4) Polska Norma - koperty listowe do automatycznego opraco-wywania PN-T-85003,
5) Polska Norma - koperty korespondencyjne PN-ISO 269.
6) S-wiatowa Konwencja Pocztowa — Protokol Konco-wy — Bukareszt 2004 (Dz. U. Nr 206; poz. 1494 z

dnia 8 listopada 2007 r.)
7) Regulamin Poczty listowej - Protokol Konco-wy — Bemo 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 z dnia 21
czerwca 2007 r.)

11. Dane o ilosci przesylek pocztowych w obrocie krajo-wym i zagranicznym okreslone w zalaczniku nr 1 do
umo-wy maj^ charakter szacunko-wy, stano-wi^cy element sluz^cy do skalkulowania -wjmagrodzenia
calko-witego brutto umo-wy i nie stanowiq, ze strony Zama-wiaj^cego zobo-wi^zania do nadawania przesylek
w podanych w tym Zalaczniku ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umo-wy
przesylek moze bye inna niz wskazana w zalaczniku nr 1 do umo-wy. pod warunkiem nie przekroczenia
-wysokosci -wynagrodzenia calkowitego brutto umo-wy okreslonego w §6 ust.l umowy. Wykonawcy nie
przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zama-wiaj^cego.

12. Strony dopuszczajq, mozHwosc skorzystania przez Zama-wiaj%cego z innych rodzajow przesylek, platnych
zgodme z aktualnym cennildem WykonaWcy, niz -wymienione w zalaczniku nr 1 do umo-wy. przy zachowaniu
zasady -wyrazonej w §5 ust.1 umo-wy oraz pod warunkiem, ze -wynagrodzenie z tytulu tego typu innych
przesylek nie przekroczy 1% -wysokosci -wynagrodzenia calko-witego brutto umowy okreslonego w §5 ust.l
umowy. Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobo-wi^zuje sie dostarczyc ZamaWiajs^cemu
- aktualny cennik Wykonawcy.
§3

Taminy dor^czen

1. Przesylki b^d^ dor^czane w nastepuj^cych tlerminach:
1) nie pozniej niz w 2 dni robocze po dniu nadania - w przypadku przesylki z przyspieszonym terminem
doreczenia,
4
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2) nie pozniej niz w 4 dni robocze po dniu nadania - w przypadku przesylki bez przyspieszonego temiinu
doreczenia.

Wyimenione w pkt 1 i 2 terminy dotycz^ przesylek w obrocie krajowym.
2. Dzien odbioru przesyiki przez Wykonawc? a takze dzien dorgqzenia przesyHd przez Zamawiaj^cego
do punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego Wykonawcy, o ktorych mowa w §2 ust.2 umowy, uznaje si?
za dzien nadania przesylki. Wykonawca zobowi^zuje si? zatem przyj^c przesyik? do realizacji w tyni samyna
dniu, w ktoiym zostala ona odebrana przez Wykonawc? lub dostarczoiia do Wykonawcy przez
Zamawiaj^cego celem nadania (dzien odebrania przesylki przez Wykonawc? liib dostarczenia przesylki przeZ
Zamawiaj^cego do nadania b?dzie dniem nadania przesylki).
Termin dor?Czenia przesylek nadanych po godztnie 15.00 Uczony b?dzie od hast?pnego dnia roboczego
po dniu nadania.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana przez
Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu otrzymania lub odebrania od Zamawiaj^cego
i w tym dniu nadana. Dowod nadania przesylki w placowce operatora wyznaczonego Wykonawca
zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz"do godz. 10.00
nast?pnego dnia po nadaniu.

4. Wykonawca zapewnia,iz status nadawcy w rozumieniuustawy Prawo.pocztowe, przysluguje Zamawiaj^cemu.
§4

Niedor?czone przesylki pocztowe Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac do siedziby Zamawiaj^cego
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach niezwlocznie po wyczerpaniu mozliwosci ich dor?czenia lub wydania
odbiorcy,z podaniem przyczyny zwrotu.
§5

1. Wynagrodzenie calkowite Z tytulu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty
brutto (slownie:
00/100 zlotych brutto).
2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszeUde koszty, oplaty
i podatki, zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty pobierania przesylek, przeniieszczenia
i dor?czenia oraZ zwrotu przesylek do miejsc przeznaczenia oraz ubezpieczenia przedmiom umoWy, a zatem
WszeUde koszty, jakie Wykpnawca poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obo^iZujicymi przepisami,
wykonania przedmiom umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, plame b?dzie w_ okresach miesi?cznych (okresem rozliczeniowym
jest miesiic) za dany miesiac z dolu — w terminie 14 dni liczic od dnia wystawiehia faktury VAT za dany
miesiic, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajicego
nast^i w ciigu 7 dni roboczych liczic od dnia wystawienia faktury. W przeciwnym wypadku termin plamosci
faktury VAT wynosi; w ciigu 10 dni liczic od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT
do siedziby ZamawiajicegO.

4. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozHczeniowjrm uslugi stanowi suma oplat za faktyczn^ dose
przesylek nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci dor?czenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen
jednostkowych bmtto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy — ustalona i obliczona w oparciu o dostarcZoni
prZez Wykonawc? speQ/fikagi n^ykonanych using dotycz^Ci danego miesiica rozUczeniowego.
5. Wskazahe w zalaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto si cenami ryczaltowymi i z zastrzezeniem
ust.7 oraz § 5a nie podlegaji zmianie w trakcie obowi^zywania umowy. Wykonawca nie moze do cen
wskazanych w zalaczniku nr 1 do umowy doHczac zadnych dodatkowych oplat.

6. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkpwe bmtto ■wTnaicnione w zalaczniku nr 1 do umowy b?d% mogly

|ac obni^.one w trakcie.realizacji umow- W przypadku zaistnienia takiej sjrtuacji Wykonawca do rozUczen
mgr Teresa Uzdowska
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z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe tiizsze niz okreslone w zaiaczniku nr 1 do umowy. przy
jednoczesnym poinformowaniu o tym Zama^aj^cego ze wskazaniem terminu, od ktorego obnizenie cen
b?dzie obowiqzywalo. Powyzsze zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do vimowy.
7. Jezeli Wykonawca jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe zobowi^zanym
do stosowania cen zatwierdzanych przez Prezesa UKE, w przypadku zmiany cennika powoduj^cego wzrost
ktorejkolwiek z cen jednoslkowych brutto podanych w zaiaczniku nr 1 do umowy oraz braku mozliwosd
zastosowania przepisow o taryfach specjalnych, Wykonawca zobowi^zuje si? do niezwiocznego

poinformowania o niniejszym Zamawiaj^cego podaj^c termin wejsda w zyde nowych cen. Umowa wygasa
w ostatnim dniu obowi^zywania dotychczasowych cen jednostkowych brutto podanych w zai^arzniku nr 1
do umowy.
8. Zamawiaj^cy dokonywac b?dzie wysyiki przesylek pocztowych stosownie do potrzeb, a Wykonawca
oswiadcza, ze nie b?dzie wzgl?dem Zamawiaj^cego wiiosil roszczeh z tjrtulu nmiejszej b^dz innej ilosd
wysylanych przesyiek pocztowych niz okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy.
9. Zamawiajq^cy zobowi^zuje si? do stalego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkowitego umowy,
o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu.
10. Platnosd, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane b?dq. w formie przelewu na rachunek
wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT.
11. Za dzien zaplaty uznaje si? dzieh wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy.
12. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiade wynagrodzenia,liczone od dnia
nast?pnego, po dniu w ktorym zaplata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.
13. Przeniesienie wierZytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzed^ wymaga
pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosd.
W przypadku zwi?kszenia si? w istotny sposob potrzeb zamawiaj^cego w zakresie zaniawianych uslug
pocztowych, strony umowy mog% dokonac podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
w ust.l. Podwyzszenie nast^i w drodze pisemnego aneksu. Wynagrodzenie umowne moze wzrosn^e
o kwot? nieprzekraczaj^c^ 3 000,00 zl brutto.
14. Niezaleznie od regulacji ust. 14 Strony Umowy mog^ dokonac przedluzenia terminu obowi^zywania umowy.

Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mpg% przedluzyc termin obowiqzywania
umowy maksymalnie o cztery miesi^ce.

15. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast?puj^ce dane nabywcy:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Watszawie, ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP:
1070001057.

Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844
Katowice.

§6

1. Strony zobowi^zuj^ si? do niezwiocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si? o zmianach

dotycz^cych okreslonych w umowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespondencji, bez
koniecznosd sporz^dzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencj? dor?czon% na adresy do
koresppndencji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dor?czon^ w przypadku nie
powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie

odpowiedzialnpsc za wszelkie negatywne skutki w)mkle z powodu niewskazania drugiej Strode aktualnego
adresu.

2. Strony ustalaj^ ze aktualne adresy do korespondencji s^ nast?puj^ce:

W^Q^nawca:
mgr Tehsa Uzdowska

iHlMl
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Zaitnawiaj^cy: Natbdbwy Fundusz Zdtov^a, Sl^ski,Oddzial Wojewodzki w Eiatowicach, ul. Kossutha
13,40-844 Katowice.

_

P

1. Reklamacj? z tytalu tiiewykonania lub nienalezytego wykonania usiugi- obj^tej n^ejsz\ umbwq,Zama,wiaj^cy
rnbze zglosic,do yj^ykonaw^ po uptywie 14 dni od nadania przesylki rejestrowanej, nie ppzniej; niz w ci^gu

12 miesigc^ w obrode iaiajowym i w d^gu 6 tniesi^cy w obrocie zag^anicZnym od icb nadania.
2. • .Termin udzielenia: odpo"*dedzi na teklamacj^ nie moze przelorbczyc 30 dni Ugz^c od ckiia btrzymania
reHaniacji pfZeZ Wykpnawc?.

, 3. W przypadku zagimgcia,zwrptnegp potwlerdzenia odbibm Wykonawca ZobbwiilZuje sig do niezwlpcznegp
wystawiehia jego dupUkatu niezaleznie od przyczyn Zagini^da.

•'

1. W prZypadku nieWykonania lub nienalezytego wykonania lunowy, Wykbnawca pdpP\dada na zaSadaGh
reguluj^cych odppwiedzialnosc; pperatora poGZtoivego okredonyGh , w ustawie 'Prawo; PoGZtbWe,
z zastrz^eniein ust.2 i ust.3 niniejszegp pata^afu braz §11 ustl,uniowy.
2. WykonawGa obbwi^zany jest zaplaGic Zamawiaj^Geniu kar^ timown^ w wysokbsd 40,OQ ,zl,- jezeU,
Zamawiaj^cy irozwi^ze timow? -za 30 dniowyrii ■wypowiedzeniem w przyp'adlpi taz^cego naruszenia przez.
WykonawGg jej pbstanowien. Wypowiedzenie unaPwy ■winnp zostac poprzecJzpne pisenonyin wezWanieni
' WykonawGy do Zaprzestatiia natliszen z zastrzezeniem, iz w razie - niezaprzestania natuszen w terminie'
. . wskazanym w pisemnym wezwaniu, Zatnawiaj^ey wypowie umow?.
: Poptzez raz^Ge naruszeiiie tunowy Strony rozumiej^:

-l)"wystapieniesytuaGji opisanyGliw§ 2ust,'_6,lub
2) niedottzym^e terminow, P ktoryGh mowa w § 3 ust.l, lub

*
,

,

,

; ,
'

3) zagubienie przesylki,

- ktdre niiaio miejsGe w stosunku dp Go najttuiiej 50 przesylekW celu obliGzenia, czy przesianka dotycz^Ga Go najmniej 50 ptzesylek wyst^ila, wsZystkie pizypadki
doiycz^Ge" pkt 1-3 sumuje si?.
^
.
R^^Ge naruszeme Umbwy nie wyst^i w.przypadku, gdy ptzyGZynq, zaistniaiej sytuaeji byly pkolicznosd sily
wyzszej.

'

, .

- , W prZypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastoSqwanie znajdzie §9 ust. 3 unaowy. . '

■

3.^ Zamawiaj^cy b?dzie niial prawp dp rozwiazania uniPwy Za 30 dniowym olyesem wyppwiedzenia rowniez
\ y w przypadku:

- naruszania pPstanowien uniowy oraz niezaprzestania naruszen pomimp wezwania pisernnegp liib

m^owego, skierowanego do Wykbnawey przez jedna z ospb, o ktpryeh mowa w § 10 ust.l,
"
reaHzaeja pPszGzegplnyGh ez^sei lub ealosd przedmiotu loniowy Ppoznia si? z przyezyn zaleznyeh
od Wykonawcy powyzej 10 dni albo jezeli przedmipt umpwy jest wykonyWany w sppsob wadUwy lub
sprzeczny z umowaprZez okfes powyzej lO.dni.

-

4-; Wyppwiedzenie umowy winno nast^ic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosei oraz powinnb
■ :

zayieracuiasadnienie.

-

5.- .\Vrpi2ypadku dbstarGZenia y^ptnegp pptwierdzenii odbioru bez daty lub GZytekiegb pbdpisu'odbibrcy.
^^zesylki, o ktpryni mowa w §2 ust.5 umowy, Wykonawea na pisemne zglpszenie Zamawiajacego:.
/

rrigr T^esa-Uzdo wska
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skierowane drog^ mailowq. do osoby odpowiedzialnej za nadzor nad realizacj^ umowy, o ktorej moWa
w § 10 ust.2 umowy, wystawi oraz przesle Zamawiaj^cemu przesyik^ rejestrowan^ duplikat zwrotnego
pbtwierdzenia odbioru w terminie do 10 dni roboczych Uczonych od dnia przeslania zgloszenia.

W przypadku niewywi^zania si§ z powyzszego Wykonawca zobowi^zuje si? zapladc Zamawiaj^cemu kar?
umownq,w wysokosci 20 zl za kazdy stwierdzony przypadek.

6.

W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody, Zamawiajacy moze

zadac od Wykonawcy odszkodowania lizupelniajacego.
7.

Umowa moze bye rozwiazana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym mi?dzy
Zarnawiajacym a Wykonawca-

8.

W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b?dzie przyslugiWala Wyiacznie cz?sc Wynagrodzenia za
uslugi zrealizowahe do dnia rozwiazania Umowy, pomniejszona o wartosci kar umownych naleznych
Zamawiajacemu na podstawie niniejszej Umowy.

9.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia uinowy, Zamawiajacy moze
odst^ic od umowy w ciagu 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§9

1. Umowa b?dzie realizowatia w okresie 12 miesi?cy od dnia

(tit ;^stanie wpisana

data ms^poc^cia realispgi umouy tj. 13.02.2019 r. alho podpiiejs^ lub wct^Mejs^ data wska^na prr^t^ Zamawiajcicego)
tj. do dnia

(tu spstanie wpisana data ^akona(enia realis^gi umowy tj. 13.02.2020 r. alba wco;esntejst(a_ lub

po^niejss^a data wskaspna prs^e^ Zamawiajucego — w ipk^osci od dnia gawarcia umowy. Okres 12 miesky naleiy ros^umiec
s^odnie art. 112 k.c. — termin 12 miesky koncsy sii ^ uplywem dnia, ktory nas^ei lub datci odpowiada pocs^tkowomu
dniowi terminu)z zastrzezeniem ust.2.

2. Umowa niniejsza przestaje obowiazywac (wygasa):
a) z chwila wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §5 ustl umowy;umowa

wygasa roWniez w sytuacji, gdy wysokosc kwoty pozostalej do wydatkowania nie pozwala
na zrealizowanie zadnej z iislug obj?tych przedmiotem umowy, biofac pod uwag? pot^eby
Zamawiajacego; Zaniawiajacy zobowiazuje si? poinformowac o niniejszym Wykonawc? na pismie;
b) w dniu uplywu okresu, na jaki umowa zostala zawarta, wynikajacego z ustl, bez W2gl?du
na okolicznosc, czy kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §5 ustl umowy,zostala wyczerpana;
c) w przypadku, o ktorym mowa w §5 ust.7 umowy.
Wykonawcy nie przysluguja z powyzszych lytulow zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.
3. W przypadku zakonczenia obowiazywania umowy, Strony zobowiazuja si? dp dokonania w terminie
jednego miesiaca od zakonczenia jej obowiazywania, rozliczenia wykonanych uslug, liczby nadanych,
dostarczonych oraz - w formie odr?bnego rozliczenia - zwroconych przesylek, oraz zastosowanych oplat,
a w razie potrzeby rowniez do zwrotu kwot nienaleznych wynikajacych z takiego rozliczenia, na podstawie
wystawionych przez Wykonawc? faktur korygujacych VAT.
4. ZrealizpWanie umowy zostanie potwierdzone protokplem honconym, ktory winien stwierdzac, czy nastapilo
nalezyte wykonanie umowy.

a\Uzdowska
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§10

1. Osobami upowazniqnjmai ze strony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokoiu koncowego oraz odpowiedzialnymi
za zgodnosc realizaGji zamowienia obj^tego niniejsz^ umow^' z postanowieniami umowy, a takze
do dokonywama uzgodnien prZewidzianych niniejsz^umpw^ s^p
e-mail:

lub p.

tel

tel.

,adres

, adres e-mad:

Dla skutecziiosci wystarczy dzialanie jedriej z ww. osob.
2. Osobq, upowaznion%, ze strony Wykonawcy do podpisania protokoiu koncowego oraz zobowiqzan^

do nadzorowania realizacji umowy,a takze do dokonyw^a uzgodnien przewidzianych niniejszq^ um6w% jest
P

; tel

lub

,adres e-mail:

3. Do kontaktu.w sprawach dbtycza,cych zwrotow do nadawcy przesyiek po wyezerpaniu mozUwosci ich
dor^czenia lub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt(placowkg) mieszczacy si? pod adresem:
,tel

,

adres ?-mail:
faks

4. Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust.1, ust.2 lub ust.3 niniejszego paragrafu dla swojej skutecznosci

b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drUgiej Strony umowy.
§11

Umowa 6 zachowaniu poufhosci w NFZ

1. Osoby biora,ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzorujace
umow?, a takze majace bezposredni dost?p do Zamawiajacego w z^azku z realizacja niniejszej umowy,
zobowiazane sa do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczacych Zamawiajacego, w tym
technicznych, finansowycb, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i
wrazliwych, uZyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich

zrodla. WykonaWca odpowiada Za dochpwanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si?
wykonujac pbowiazki wynikajace z niniejszej umowy (np. ppdwykonawcy). Odpo-wdedzialnosc za naruszenie
powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
PoWyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zaChowaniu
poufnosci w NFZ stanowiaca zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.
2. Ujawmenie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiaZaniu do zachowania poufnosci,
o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiajacego

do naUczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie a zachowaniu
poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stospwnych organow. Wzor,Oswiadczenia o zoboWiazaniu do
zachowania poufhosci stanowi zalacznik do Umowy o zachowaniu poufhosci w NFZ.
3. Osoby po stronie Zamawiajacego zobowiazane sa do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych jako
tajemmca przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowiaZujacych przepisach
UZyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.
§12

1. Umowa nimejsza zostala zawarta w wyruku udzielenia zamowienia prbUcznego w trybie art. 138p ust.2-4
i nn. ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w posta :r aneksu pod rygorem niewaznpsci,
z zastrz^zenieni opisanych w umpwie wyjatkow.
'

^

O:

9 '
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3. W.sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umbwy majq, zastosowanie prZepis art. 138o
ust.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawa Kodeks cywilny.
4. Ewentiialne spoty powstale na de stosowania niniejszej utnowy, Strony poddajq, rozstczygnigdu s^du

wlasciwego dla siedziby Slftskiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).
5.

6.

Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgpdnie z pfertq; Wykonawcy zlPzonq, W zamowieniu
nr 19/us/2018 pakiet II.
Umow? niniejsz^ sporz^dzpno w trzech jednobrztni^cych egzetnplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

zaiaczniki do uniowy:

1) zai^ez'nik

1 — Opis przedmiotu umowy i kall^acja cenoWa

2) zai^cznik nr 2 — Regularnin swiadczenia using pocztoWych Wykonawcy

3) zal^cznik nr 3 — Wykaz maszyn, punktow (placowek) nadawczO-odbiorczych Wykonawcy oraz \ra6r
upowaznienia
4) zal^cznik nr 4 - Pelnomocnictwo

5) zaia,cznik nr 5 — Umowa p zachowaniu poufnosd
ZAMAWIAJ4CY

WYKONAWCA

^3TOdo\

> Und'JSZU ZdrnJ-

w4arowiawfe!-n„.^^,_

^agdi
.Krep.o\wrK

i 28it!0.v-iefa Publicznych

A».'4s}^ski(5go.O<jrjj;j-4|.j Wojowdfizkiego
Narodowego
1
mgr

,

Teresa Uzdbwsks

Swddci

Zdro'Svia w Kaiowicach ,
/

.

- 'Sl^ki
-Narodp'

iiiowia
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(pakiet 11)

Wykaz punktow (placowek) nadawczo-odbiofczych Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJACEdo/NADAWCY

Lp-

1

Nazwa jednostki organizacyjnej

Siedziba

ZAMAWIAJACEGO

(kod pocztowy,
miejscowosc)

2

3lqski OW NFZ
ul. Kossutha 13
40-844.Katowice

mgr Teresa Uzdowska

3

4

Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyjnujaca przcsyiki

Adres

Punkt(placOwka)

(ulica, nr)
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6

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosc)
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8
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Pieczqtkajednostki orgaiiizacyjnej
wystawiaj^cej upow^ienie
Upowaznienie

do odbioru i nadania przesylek w r^ach realizacji umowy nr .... z dnia .

Upowa^enie nr

wydane dnia

Imi? inazwisko

upowaznionyjest do odbiom i nadania przesylek w ramach realizacji umowy.
Upowai^ienie jest wazne^ wraz z dokiimentern tozsamosci

seria i nr

,

od dnia rozpocz^cia do dnia zakonczenia obowi^zyw^a umowy.

ZAMAWIAJ4CY

f":

rngrJf,

,

WYKONAWCA

'V
,oi,vsl<a

(

Nt zamowienia: 19/us/2018

wzor umowy pakiet III

UMOWANf

Zawarta w dniu

w Katowicach.pomigdzy:

Narodo\\^m Funduszem Zdro-wia

Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim w Katowicach, w icmeniu ktorego dziaia:
—

,zwanym dalej „Zamawiaj^cym''

a

2

na podstawie

siedzibq.

w
, adres:
,w imieniu ktorego dziaia:
zwanym dalej ,jWykbnawc^",

, dzialaj^cym

o tresci nast^puj^cej:
§1

: Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje swiadczenie uslug pocztowych w zakresie przyjmowania i realizowania

przekazow pocztowych w forrnie bezgotqwkowej (polecenie dorgczenia adresatowi, a w prz3rpadkach
okreslonych pirawem takze innej osobie, okreslonej kwoty pienigznej), w obrocie krajowym, w tym na tereny
wiejskie, oraz w obrocie zagranicznym zgodnie z SIWZ i ofert^ Wykonawcy z dnia
2. Przedmiot zamowienia obejmuje realizowanie przekazow w obrocie mi^dzynarodowym (przekazy pocztowe
zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawc? oraz zwrpt kwot pieni^znych okreslonych w przekazach
pocztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpania mozKwosci dorgczenia lub wydania adresatowi
zagranicznemu.

3. Umowa obejmuje zwrot do nadawcy przekazow po wyczerpaniu mozliwoaci ich dorfczema lub wydania
odbiorcy.

3a. Umowa obejmuje rpwmez przeszkplenie pracownikpw Zamawiajs^cegp w zakresie pbslugi strpny
intemetpWej dp wysylania prze^zpw w przypadku, gdy Strpny uzgpdni^ iz przeszkolenie jest kpniecZne
dp prawidlpwej realizacji umpwy (wpWczas szkplenie zostanie przeprowadzpne w ci^ 14 dni pd dnia
zawarda urnOwy). Cena ww. uslug zostala zawarta w cenie przekazpw ppcztowych.

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przekazy pocztpwe byly realizpwane na zasadach okredpnych w ppwszechnie
pbpAWazuj^cych przepisach prawa, w szczegpkiosd ha ppdstawie ustawy z dnia 23 hstppada 2012 r. Prawp
pocztPwe (j.t. Dz. U. z 2018 r., ppz. 2188 ze zm.) praz na zasadach pkredpnych w aktach wewn^trznych
Wykpnawcy wydanych na ppdstawie art. 21 ustawy z dnia 23 listppada 2012 r. Prawp ppcztpwe
tj. w Regulamime (ewentualnie regulaminach) swiadczenia uslugi przekazu ppcztpwegp Wykpnawcy
(zwanym dalej „regulaminem"), stanpwiq,cym zalacznik nr 2 dp umowy. Zastrzega si?, ze postanowienia
regulaminu niezgodne (sprzeczne) z postanowieniami umowy nie b?dq, mialy zastosowania. W przypadku
sptzecznosd pomi?dzy postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy, rozstrzygac b?dzie tresc
umoWy.

5. Strony dopuszczaj^ mozHwosc dokonywania przez Wykonawc? w trakcie realizacji umowy nieistomych
zmian w tresci regulaminu fealacznik nr 2 do umowy). do czego wystarczy pisemne zawiadomieiiie przeslane
do Zamawiaj^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istoma, nie b?dzie ona wi^zala Stron
umowy.

6. Umowa b?dzie realtzowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 19/us/2018 pakiet III,
w tym zgodnie z Opisem przedmiotu umpwy i kalkulacjq.cenpw^ stanpwi^cym y.ahrynik nr 1 do
ust.{fi ust.7--izostanie uwzglgdniony w umowie tyikojeizeli dotyczy Wykonawcy

7. ^ykonawca powierv^ podwykonawylpod'oykonawcom, ct^^sc ^momenia wskatyinci w ofercie Wykonawy ^oipnej
w ;iam6wieniu nr 19/usj2%8pakiet,in, jt.

mgr Teresa Uzdowska
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8. W toku realit^g'i umon^ Wjkonawca moi^ dokonac s^ianypodwjkonaivcy hcid^
^poda^konawg wskaspnego
n> oferde WjkonawQi ;^oipnej w t^mowieniu nr 19!us!2018pakiet III. Zmiana bqd^ ree^gnaga winna nastcpicw drodsy
pisemnego aneksu do umorvy.

9. Ilekrbc w vimowie mowa jest o „dniach roboczych" nalezy przez to rozvimiec wszystkie dni kalendatzowe
za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. dni s-wi^tecznych i niedziel) oraz sobot.
10. Przez odbiorc? nalezy rozumiec adresata lub innq, osob? uprawnion^ do odbioru kwoty okreslonej
w przekazie pocztowym zgodnie z obowittzuj^cymi przepisami, w szczegolnosci stosownie do regulacji
art. 37 ustawy Prawo pocztowe.

11. Strony Umowy niog% rozszerzyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy (tj. zwi^kszyc

ilosc zamawianych uslug) w oparciu o okreslone w umowie ceny jednostkowe. W takim przypadku Strony
nie musz^ wskazywac ilosci zamawianych poszczegolnych uslug. Wynagrodzenie umowne b^dzie moglo
wowczas wzrosn^c o kwot? nie wyzszq.niz S 000 tt}.

12. Niezaleznie od regulacji ust. 11 Strony Umowy mogq, dokonac przedluzenia terminu obowi^zywatiia umowy.
Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mog^, przedluzyc termin obowiqzywania
umowy maksymalnie o cztery miesi^ce.
§2

1. Z zastrzezeniem § 2 ust.5 oraz ustSa przekazy pocztowe b?d^ zlecane do realizacji poprzez stron?
intemetow£i
(adres www) na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz regulaminie
Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 4.

2. Korzystanie ze wskazanej w ust.1 strony intemetowej nie W3miaga instalowania zadnego dodatkowego
oprogramowania przez Zamawiaj^cego. Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu w okresie obowi^zywania

nimejszej umowy i w celu jej realizacji wszelkich praw niezb^dnych do korzystania z ww. strony intemetowej.
3. Numer konta Wykonawcy do dokonywania wplat srodkow finansowych na przekazy pocztowe b?d^ce
przedmiotem niniejszej umowy

4. Numer konta do dokonywania zaplaty wynagrodzenia z tytulu realizacji niniejszej umowy (§ 4 ust.3) b^dzie
wskazywany kazdorazowo na wystawianych przez Wykonawc? fakturach.

5. W sytuacji, gdyby reaUzacja umowy w zakresie przekazow pocztowych krajowych ani poprzez strong
intemetow^ ani na zasadzie procedury awaryjnej opisanej w zalaczniku nr 1 do umowy. 2 przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy nie byla mozliwa, strony dopuszczaj^ reaHzacj? przekazow pocztowych
w placowkach Wykonawcy, jednak tylko do czasu ustania przyczyn niemozliwosd realizacji umowy na
zasadach j.w. Wykonawca dysponuje co najmniej jedn^ tak^ placowk^:
(adres).

Z^awiajq^cy dopuszcza mozliwosc realizowania przekazow pocztowych zagranicznych w placowce
pocztowej, jezeK Wykonawca nie posiada mozliwosci realizowatiia elektronicznych przekazow pocztowych
zagranicznych.

6. Wskazany punkt (placowka), o ktorym mowa w ust.5, znajduje si? w odleglosd (obliczonej w linii prostej)
nie wigkszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej
placowki b^dzie mozliwa przy zachowaniu wymogu odleglosd od ww.siedziby Zamawiaj^cego.
7. Wykonawca zapewma dor^czenie przekazow pocztowych krajowych na calym terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zagranicznych do dowolnie wskazanego kraju.
8. Dor^czenie przekazu lub zawiadomienie o probie jego dorgczenia, winno nast^ic w dqgu

dni

od dma uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotq^ okredon^w przekazie pocztowym.
9. Dane o ilosd przekazow pocztowych okredone w zalaczniku nr 1 do nmowy maj^ charaktpr szacunkowy

i stanowi^ element sluz^cy do skalkdowania wynagrodzenia calkowitegO bmtto umowy. Nie powOduj^ one
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powstania po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesylek w podanych w tym zal^czniku
ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy przesyiek moze bye inna niz wskazana
w zaiaczniku nr 1 do umowy. pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci wynagtodzenia calkowitego
brutto urnowy okteslonego w §4 ust.l umowy. Wykonawcy nie ptzysiuguj^ z tego tytulu zadne roszcZenia
w stosunku do Zamawiajttcego.
§3

Tetmiriy dot^czed

1. Przekazy pocztowe b?dq, dor^czane w d^gu 7 dni roboczych liczq,c od dnia uznania rachunku bankowego
Wykonawcy kwot^ bdpowiadajfic^ kwode przekazu.
2. W przypadku zwrotu przekazow po WycZerpaniu mozUwosd ich dorgczenia lub wydania odbiotcy kwot

przekazow, kwoty te przekazyWane bgdq,niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w dqgu siedmiu dni roboczych
licz^c od upijrwu terminu do odbioru przekazu przez odbiorc?, bez potr^Cenia odrgbnej oplaty za zwrot,
na rachunek bankowy Zamawiaj^cego
W takich przypadkach Wykonawca
zobowi^uje si§ niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego o przyczynach zwrotu.
3. Wykonawca nie moze ograniczyc kwoty przekazu krajowego.
4. Potwherdzenie przyj^da przekazu do reaUzacji musi nast^ic w tym samym dniu W ktorym mialo miejsce
Zasilenie rachunku bankowego.
§4

1. Wynagrodzenie calkowite z tytulu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

brutto (slownie:

z!

.^^D/^i^iglotynh brutto).

2. Wynagrodzenie calkowite brutto oke^lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty
i podatki, zwi^zane z realizacjq, przedmiom umowy, w tym koszty nadania i dor^czenia oraz zwrotu
przekazow pocztowych oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem wszeUde koszty, jakie Wykonawca

poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowi^zuj^cymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie za realizacj? kazdego z przekazow pocztowych krajowych b^dzie opieralo si? na sumie
wynagrodzenia prowizyjnego od wartosd przekazu krajowego oraz oplaty za dany przekaz — zgodnie
z zal^cznikiem nr 1 do umowy. Wielkosc procentowa prowizji od kwoty wysylanej wynosi: ..%. Oplata
za jeden przekaz wynosi

zl.

Wynagrodzenie za realizacj? kazdego z przekazow pocztowych zagranicznych b?dzie opieralo si? na sumie
wynagrodzenia prowizyjnego zagranicznego od wartosci przekazu oraz oplaty za dany przekaz — zgodnie

z zalq^cznikiem nr 1 do umowy. Wielkosc procentowa prowizji od kwoty wysylanej wynosi:
za jeden przekaz wynosi

%. Oplata

zl.

4. Wynagrodzenie za realizacj? przekazow plame b?dzie w okresach miesi?cznych za dany miesiar z dnln
w termime 14 dni Ucz^c od dnia wystawienia faktury VAT za dany miesi^c, na nr konta Wykonawcy wskazany
na fakturze, pod Warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiaj^cego nast^i w ci^gu 7 dm roboczych Hcz^c od dnia wystawienia faktury. W przeciwnym W5^adku
termin plamosci faktury VAT okresla si? jako termin do 10 dni Ucz^c od dnia dostarczenia prawidlowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego.
5. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje si? miesi^c kalendarzowy.

6. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozUczeniowym uslugi stanowi suma oplat za faktyczn^ ilosc
przekazow nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozHwosci dor?czenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen
jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy — ustalona i obUczona w bparciu o dostarczonq^
albo udost?pnion% przez Wykonawc? na stronie internetoWej spegfikag^ ugikonanjch ustug dotyczq,cq. danego
miesi^ca rozliczeniowego (z wyodr?bnieniem wykazu przekazow pocztoWychiZwroconych).

vngr

j-^resa Uzdowska
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7. Wskazane w 2a^ac2niku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto ^rowi2ja procentowa ora2 wysokosc opiaty
2a jeden pr2elew)

cenami ryczaltowymi i 2 2astrze2eniem ust.8 ora2 § 4a nie podlegaj^ 2mianie w trakde

obowi%2ywaQia umowy. Wykonawca nie mo2e do can wska2anych w 2aiac2niku nr 1 do umowy dolic2ac
2adnych dodatkowych opiat.

8. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wymienione w 2atac2niku nr 1 do umowy b^d^ mogJy
2ostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca do rozliczen
2 Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okredone w zaiaczniku nr 1 do umowy. przy
jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiajt^cego ze wskazaniem terminu, od ktorego obnizenie cen
b^dzie obowi^ywaio. Niniejsze zostahie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.
9. Jezeli Wykonawca jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, zobowi^zanym
do stosowama cen zatwierdzanych przez Prezesa UKE, w przypadku zmiany cennika powoduj^cego wzrost
ktorejkolwiek z cen jednostkowych brutto podanych w zaiaczniku nr 1 do umowy oraz braku mozHwosd
zastosowania przepisow o taryfach specjalnych, Wykonawca zobowiq^zuje si? do niezwlocznego
poinformowania o niniejszym Zamawiaj^cego podajq,c termin wejsda w zyde nowych cen. Umowa wygasa
w ostatnim dmu obowi^zywania dotychczasowych cen jednostkowych brutto podanych w zataczniku nr 1
do umowy.

10. Zamawiaj^cy dokonywac b?dzie wysylki przekazow pocztowych stosownie do potrzeb, a Wykonawca
oswiadcza,ze nie b^dzie wzgl^dem Zamawiaj^cego wnosil roszczen z tytulu innej ilosd wyslanych przekazow
pocztowych, w szczegolnosd mniejszej niz okredone w zaiaczniku nr 1 do umowy.

11. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do staiego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkowitego umowy,
o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

12. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym usiugi dokonywane b?dzie w formie
przdewu,z doiu, na rachunek wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT.
13. Za dzien zaplaty uznaje si? dzien wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy.
14. Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplade wynagrodzenia,liczone od dnia

nast?pnego, po dmu w ktorym zaplata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zapiaty.
15. Przeniesienie wierzytelnosd wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^ wymaga
pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiaj^cego.
16. Wynagrodzenie umowne moze zostac zwi?kszone na zasadach opisanych w § 1 ustTl.
17. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast?puj^ce dane nabywcjr:
Natodowy Fundusz Zdrowia z siedzibq. w Warszawie, ul. Gtojecka 186, 02-390 Watszawa, NIP:
1070001057.

Odbiotc^ i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewddzki NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844
Katowice.

18. Wpiata srodkow finansowych, ktore b?d^ dor?czane adresatowi przekazem pocztowym b?dzie nast?powala
przed nadaniem danego przekazu.
§5

1. Strony zobowiq,zuj^ si? do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si? o ztnianach

dotycz^cych okredonych w umowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespondencji,
bez koniecznosci sporzstdzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencj? dor?czon^ na adresy
do korespondencji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dor?czon^ nawet w przypadku
niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnosc za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnegp
adresu.

rngr

jsa Llzcio^'"'
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2. Strony ustalajq, ze aktualne adresy do korespondencji

nast^puj^ce:

Wykonawca:

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski OddzM Wojewodzki w Katotvicach, ul.
Kossittha 13,40-844 Katowice.

§6

1. Reklamacj? z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi obj^tej niniejsz^ umowq,Zamawiaj^cy
moze zglosic dp Wykonawcy po upiywie 14 dni licz^c od dnia nastgpnego po terminie nadania przekazu

pocztowego, nie pozniej niz w ci^gu 12 miesigcy od dnia nadania.
2. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamacj? nie moze przekroczyc 30 dni licz^c od dnia otrzymania
reklamacji przez Wykonawcy.
§7

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada na zasadach
reguluj^cych odpowiedzialnosc Operatora pocztpwego okreslonych w ustawie Prawo Pocztowe,
z zasttzezeniem ust.2-6 niniejszego paragrafii oraz §10 ust.l umowy.
2. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kat? umown^ w wysokosci 550 zl, jezeli

Zamawiaj^cy rozwi^ze umow? za 30 dniowym wypowiedzeniem w przypadku raz^cego namszenia przez
Wykonawcy jej postanowien. Wypowiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem
Wykonawcy do zaprzestania namszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania namszen w terminie
wskazanym w pisemnym wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow?.
Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiejq,brak mozUwosci zrealizowania przekazu pocztowego.

RaZ£tce naruszenie umowy nie wyst^i w przypadku, gdy przyczyn^ braku mozUwosci zrealizowania
przekazu pocztowego byly okoUcznosci sily wyzszej.

W przypadku wypowiedzenia umowy odppwiednie zastosowanie znajdzie §8 ust. 3 umowy.
3.

4.

Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 20 zl za kazdy dzien
zwloki w przypadku nieterminowego nadania przekazow pocztowych (§ 3 ust.l), w sjrtUacji, gdy zwloka
byia wi^ksza niz 2 dni robocze Uczone od dnia uztiania rachunku bankowego Wykonawcy.
Zamawiaj^cy moze z^dac Od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 50 zl za kazdy dzien zwloki
w przypadku nieterminowego potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu, w sytuacji, gdy zwloka byla

wi^ksza niz 2 dni robocze Uczone od dnia zasilenia rachunku bankowego Wykonawcy, w przypadku

5.

niedokonahia potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu najpozniej w nast^piiym dniu roboczym, po
dniu, w ktorym nast^ilo zasilenie rachunku bankowego Wykonawcy, gdy zdarzenie mialo miejsce dla co
najmniej 10 przekazow w skaU miesiq,ca kalendarzowego.
Wypowiedzenie umowy, o ktorym mowa w ust. 2, winno nast^ic w terminie 7 dni Ucz^c od uplywu
terminu okreslonego w pisemnym wezwaniu do zaprzestania namszen, poprzez pisemne oswiadczenie
zlozone Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §8 ust. 3
umowy.

6.
7.

W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarczy na pokrycie powstalej szkody, Zamawiaj^cy moze
z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.
Umowa.moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym migdzy
Zamawiaj^cym a Wykonawcj^.
A
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8.

W przypadku wczesniejszego rozwi^ania Umowy Wykonawcy b^dzie przysiugiwala wyl^cznie cz^sc
Wynagrodzenia za usiugi zre^zowaiie do dnia rozwiq^zania Umowy, pomniejszona o wartosci kar
umownych naleznych Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

9.

W razie zaistnienia istotaej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie uiiiowy nie kzy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia iimowy, Zamaxdaj^cy moze odstqpic od

umowy w cisigu 30 dni od powzkck wiadomosd o tych okolicznokiach.
§8

1. Umowa b^dzie realizpwana w okresie 12 mieskqr od dnia
(tu t^stanie wpisana
data ro^oci^cia realis;agi umoi^ jt. 13.02.2019 r. albopo^iejst^ lub wcspsniejst^a data wska^^anapr^ez Zamawiajcicego)
jt. do dnia
(tu zpstanie wpisana data zakonczgnia realizagi umowy jt. 13.02.2020. r, albo pd^iejszp lub
wczesniejsza data wskazpna przez Zamawiajcicegq — w zpl^^osci od dnia zpparcia umowy. Okns 12 mieskg nak^
roZumiec zgodnie z^tt. 112 k.c. ^ termin 12 miesi^cy konczy si^ z upljtoem dnia, ktory nazwq, lub datci odpowiada
poczptkowmu dniowi teminu)z zastrzezeniem ust.2.

2. Umowa nimejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):
a) z chwil^ wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagtodzenia brutto wskazanej w §4 ust.l umowy; umowa
wygasa rowniez w sytuaeji, gdy wysokosc kwoty pbzostaiej do wydatkowania nie pozwala
na zrealizowanie zadnej z using objgtych, przedmiotem umowy, bior^c pod uwag? potrzeby
Zamawiaj^cego; Zamawiajq^cy zohowiqzuje si? poinformowac o niniejszym Wykoiiawc? na pismie
(umowa wygasa z chwil^ poinfomiowania);
b) w dmu uplywu okresu, na jaki umowa zostala zawarta, wynikaj^cego z ust.l, bez wzgl?du
na okolicznosc, czy kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §4 ust.1 umowy,zostala wyczerpana;
c) w przypadku, o ktorym mowa w §4 ust.9 umowy.
Wykonawcy nie przyslugujjtz powyzszych tytulpw zadne roszczenia w stpsunku dp Zamawiaj^cego.
3. W przypadku zakonczenia obowi^zywania umowy, Strpny zobowi^zuj% si? do dokonania w terminie jednego
mieskca od zakonczenia jej obowi^zywania, rozliczenia wykonariych using, liczby nadanych, dostarczonych
oraz - w formie odr?bnego rozliczenia - zwroconych przekazow pocztowych, a takze zastosowanych opliat,
a w razie potrzeby rowmez do zwrotu kwOt nienaleznych wynikaj^cych z takiegp rozUczenia, na podstawie
wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT.

4. Zredizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem konconym, ktoiy winien stwierdzac, czy nast^ilo
nalezjrte wykonanie umowy.
§9

1. Osobami upowaznionyttii Ze strony Zamawiaj^cego do podpisania protokoiu koncowego oraz odpowiedzialnymi
za zgodnosc realizacji zamowienia obj?tego niniejsz^ umow£t z postanowieniami umowy, a takze
do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umow^ sq, p
, tel
,
adres e-mail:

lub p.

, tel. ., adres e-mail:

Dla skutecznosd

wystarcZy dzialanie jednej z ww. osob.

2. Osobq^ upowaznion^ ze sttony Wykonawcy do podpisania protokoiu koncowego oraz zobowiqzan^

do nadzorowania realizacji umowy,a takze do dbkonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umowEi,jest
p

,tel

lub

,adres e-mail:

3. Do kontaktu w sprawach dotycz^cych Zwrotow do nadawcy przekazow po wyczerpaniu mozUwPsd
ich dor?ezenia lub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt(placowk?) mieszcz^cy si? pod adresem:
,tel

,adres e-mail:

,faks

rrigr Teresa uzootv.
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4. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.1, ust.2 lub ust.3 niniejszego
paragrafu dla swdjej skutecznoscd bgdzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia
skierowanego do drugiej Strony umowy.
§10

Umowa o zachowatiiu pbufhosci w NF2

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji xamo-^ ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzortij^ce
uniow^, a takze maj^ce bezposredni dost^p do Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy,
zobowiqzane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym
technicZnych, finansowych, handlowychj prawnych i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak
i wrazUwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich
zrodla. Wykonawca odpowiada za dochpwanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si?
wykonuj^c obowi^zki wynikajftce z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie
powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegoiawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowi^ca zai^cznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Ujawmenie informacji poufiiej, a takze niezlqzenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci,
o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiaj^cego
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosd i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu
poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do
zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

.3. Qsoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych jako
g)t|jemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowi^zuj^cych przepisach
^ -S 1
05^yskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.

rll
oMW I

R is .§
5
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S
"I g J- t^owa
mmejsza
zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubHcznego w trybie art. 138o ust.2-4

1 8i o

ust^wy Prawo zamowieh publicznych.

3 p. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq,formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,
^ zastrzezemem opisanych w umowie Wy)qtkow.
'3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepis art. 138o

ujt.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz ustawa Kodeks cywilny.

fJS^'^lasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia(Katowice).

Mentualne spory powstaie na tie stosowania nimejszej umowy, Strony poddaj% rozstrzygni?ciu s^du

^ykonawca zobowi^zuje si? reahzowac umow? zgodnie z ofertq^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu
I^fr 19^s/2018 pakiet III.

Q

i^mc^?
nimejszq, sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
R,
itrzi^uje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

fczniki do umo'

._ '^)o.z^lacznik nr 1 — Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa
zalacznik nr 2 — Regulamin swiadczenia usJug pocztowych Wykonawcy
Cf ^ zalacznik nr 3 — Pelnomocnictwo
4) zal^cznilc nr 4 — Umowa o zachowaniu poufnosci
is- A C if:

LN IK

. Wydziatu Ksi^owo^ci

5AMAWIAJ4CY

?l4^ieg4pdd^attr®^ew6dzkiego

Narodoviaseolhurtdhss Sfiowia wiCatdywcach

jladysz

WYKONAWCA

^^13

Teresa Uzdowska

Nr zamowienia: 19/us/2018

pakiet I, II, III

zal^cznik nr ... do umowy

UMQWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI- Wzor

zawarta w dniu
w Katowicach pomi?dzy Narodowym Funduszem Zdrbwia Sl^skim
Oddziaiem Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha
13, 40-944 Katowice,NIP:
zwanym dalej Zamawiaj^cym, reprezentowanym przez:

., zwanym dalej Wykonawc^,reprezentowanym przez:

W zwi^u z podpisaniem umpAvy m

z dnia

—,ktorej przedmioterh jest

swiadczenie ushig poc^ov^ch w obrocie krajowym i zagranicznjnn, zwanej dalej „umow4
podstawow^", strony w celu wlasciwej ochrony danych poufiiych udpst?pnianych wzajemnie
w trakcie realizacji umowy podstawowej pOstanawiaj^ co nast^puje:
§ 1.

Ilekroc w umowie uzyte zostaj^ wyrazy „Informacje Poufiie" oznaczaj^ one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane w inny
sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnosci Zamawiaj^cegO lub przedsi§wzi?c
Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z realizacji
umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajicego,
ktore zostaly utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.
Nie stanowii Informacji Poufinej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si powszechnie znane lub
jawne.
§2.

1.

Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufiiych Wykonawca,zobowiizuje si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych, mezaleznie od fprmy w jakiej
zostaly mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych wylicznie na uzytek prpwadzonej wspolpracy
w zakresie realizacji umowy;
3) zapewnienia odpowiedniego i bezpipcznego sposobu przechowywania. wszystkich
uzyskanych Informacji Poufiiych w czasie, gdy znajduji si? one w posiadaniu
Wykonawcy,
4) ujawnienia informacji poufiiych wylicznie osobom bioricym udzial w realizacji umowy

podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te si niezb?dne dla prawidiowej
realizacji umowy;

5) poinformowania pracpwnikow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu
poufiiosci o poufiiym charakterze udost?pnianych i przekazywanych informacji,
pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufiiych oraz odebrania oswiadCzenia
wskazanego.w § 2 ust. 5 umowy o zachowania poufhosci;
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6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufiiych
w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie na tak^
czynnosc pisemna zgpda i dpkonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne wzwi^zku

z realizacj^ umowy.Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? dp ujawnienia Informacji Poufiiych na
potrzeby realizacji umowy osobom bior^cym udziai w realizacji umowy podstawowej ze
strpny WykonaWcy, ktofe pkaz^ upowaznienia Zamawiaj^cemu do udziahi w realizacji
umowy;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakonczenia wspoipracy,

2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.

niezwlocznego zwrocenia lub zniszczenia na wlasny koszt wszelkich materialow
zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufiie Zamawiaj^cemu, wraz ze wszystkimi
kopiami, bpd^cymi w jego ppsiadaniu.
W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowiqzkow dotycz^cych Informacji Poufiiych,
o ktorych mowa w niniejszej UmOwie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? uniown^
wwysokosci 0,1 % wartosci calkowitej umowy za kazd^ ujawnion^ Informacj? Poufii^, na
z^danie Zamawiaj^cego, w terminie do 14 dni od chwili ujawnienia.
Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa ochrony danych
osobowych, jak rowniez zajakiekolwiek naruszenia zakresu i celu ich przetwarzania,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj^cego peln^ odpowiedzialnosc.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych, odszkodowania
Wwysokosci przewyzszaj^cej kar? umown^, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez
Stron? poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2.
Przedstawiciel Wykonawcy ziozy oswiadczenie zobowiqzuj^ce do zachowania w tajemnicy
Informacji Poufiiych wedhig wzoru okreslonego w zalqczniku do umowy, ktore Wykonawca
niezwlocznie przekaze Zamawiajqcemu, przed rozpocz?ciem wykonywania umowy
podstawowej.
§3.
Zobowi^ania okreslone w § 2 nie majq zastosowania do Informacji Poufiiych, ktorych
ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowiqzujqcych przepisow prawa.
Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia
jakichkolwiek Informacji Poufiiych, niezwlocznie zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed
dokonafiiem ujawnienia.
Wykonawca zobowi^any na mocy prawa lub wezwania sqdu do ujawnienia Informacji
Poufnych, b?dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufiiej wyl^cznie w zakresie
wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj?cia wszelkich uzasadriionych srodkow,
maj^cych na celu upewnienie si?, ze Informacje Poufiie s^ traktowane jako poufiie.
§4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich
pracownikow lub inne osoby, ktore b?d4 zaangazowane w proces realizacji umowy.
§5.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, z lym

ze zobowi^zahie do Zachowania tajemnicy i poufiiosci Informacji Poufiiych i odpowiedzialnosc z tego
tyttihi, pozostajq w mocy takze po wygasni?ciu niniejszej Umowy praz umowy podstawowej.
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§6.

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b?dzie uprawniony do nabycia zadnych praw
do Informacji Poufiiych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego uzyskanych.

.;
1.

§7.

Strony poddaj^ rozstrzygni^cie spprow powstalych na gruncie niniejszej umowy wlasciwemu

miejscowo ze wzgl^du na siedzib? ZMnawiaj^cego s^dowi pdwsZechnemu.

2.

Do wszystkich .i^estii nieuregulowahych! w niniejszej Umowie znajduj^ zastosowanie
szczegolnosci przepisy kpdeksu cywilnego oraz inne obowi^j^ce przepisy prawne.
§8.

Zmiany niniejszej umowy wymagajqt fomay pisemiiej pod lygorem niewaznosci.
§9.

Zalqcznik do uinowy (pswiadczenie o zobowi^aniu do zachowania poufhosci) stanowi integraln^
cz§sc umowy o zachowaniuppufnOsci.

§10.
Niniejsza Umpwa sporz^dzpna zostala w dwoch jednobrzmi^cyeh egzemplarzach, po jednym dla
ze Stron.

ZAMAWIAJACY;
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Zat^cznik nr 1 do umpj^ o zachowaniu p:5ufnps^

(imi? 1 liaZwisko)

OSWIADCZENTE

Ja. nizej podpisany, w zwi^zkii % rpplizacj^ umowy nr

i...i.^zawartej z Sl^skim

Oddziaiem Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia [dalej: SOW- I^FZ], z, uWagi jna
udost?pnianie Informacji Poufnychf,zobowiqzuj? si? do:
.
>

1) zachowariia w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych .uzyskanych podczas realizacji

umo^, pr?fedmiotem ktorej jest swiadczenie ustug^ pocztowyck w pbrocie Ikrajo^m
i zagranicznym a:t^e pd jej \^gasni?.ciu;lub rozwi^z^iu, niezaleznie od forniy w jakiej
zpstaly mi przekazane;

2) wykor^sl^ania Informacji POpfeych uzyskanych podCzas reaUzacji ww. umowy wyi^cznie
.

wcelur^

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym o^wiadczeniu

i z realizacji upip>^ 9 zachowaniu poufiiosci.
Miejscowosc,date

Czytelny podpis

Sirona4 z8
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Klauzula Informacyjna
Zgodnie z zapisami art. 13 iist. 1 i ust. 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE [ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych] [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dale]
RODO - Dyrektor Slqskiegd Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego

Funduszu Zdrowia z siedzib^ w Katowicach, przy ul. Kossutha 13, reprezentowany przez
2.

3.

4.

Dyrektora Oddziahi Wojewodzkiego;
kontakt z osob^ odpowiedzialn^ za ochron? danych - Inspektor Ochrony Danych, tel. 32 735 19 21,
TOD@nfz-lodz.pl
Pani/Pana dane oSobowe przetwarzane b^d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwi^anym z post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego na ushig? swiadczenia ustug
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania: 19/us/2018), prowadzonym zgodnie z
procedure na ushigi spoleczne i inne szczegolne ushigi dla zamowienia publicznego na podstawie
art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1983,
dalej: „Pzp"),
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona
zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 Pzp,

Pani/Pana dane osobowe b?d4 przechowywane, przez okres niezb?dny na potrzeby realizacji

6.

7.

ustawowych zadan Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeh oraz zadah wynikaj^cych
z ustaw szcZegolnych, w tym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 217);
przekazane przez Pani^ana dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,jak
rowniez profilowariia, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan prawo na podstawie art.:
a. 15 RODO prawo dost^pu do tresci swoich danych osobowych,

b. 6 RODO prawo ich sprostowania(poprawienia)^,
c. 18 RODO prawo do z^dania od administratora ograniczenia ich przetworzenia,
8.

z zastrzezeniem przypadkow, o ktoiych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
od czynnosci podj^tych przez administratora danych osobowych, w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowych, przyshiguje Pani/Panu praWo wniesienia skargi do Prezesa UrZ?du Ochrony

Danych Osobowych, w prZypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO;

podanie przez Pani^ana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dolycz^cych jest
obligatoryjne w oparciu o przepisy Pzp, w zwi^zku z udzialem w post§pOwaniu p udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z Pzp;
10. nie przyshiguje Pani/Panu prawo:
■ usuni^cia danych osobowych, w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b), d)lub e)RODO
■ przenoszenia danych osobowych, o ktoiym mowa w art. 20 RODO
■ sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, gdyz podstaw^ przetwarzania Pani/Pana danych

9.

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)RODO.
Miejscowosc, data

Czytelny podpis

'„poufho§6"-terminologianiemaj^ca odniesienia do ustawy o ochronie informacji niejawnych [Dz.U.2018.412
^ - skorzystanie z prawa do sprostowania nie moZe skutkowad zmianq wyniku post?powahia o udzielenie zanidwienia publicznego ani
ziniana pdstanbwiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moZe naruszad integralnoici protokoiu orazjegd zaigczhikdw.
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Zal^cznik nr 2 do umowy o zachowaniu poufnosci

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypelnienia obowiqzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub 14 RODO

Oswiadczam, ze wypehiilem obowi^zki informaeyjne przewidziane w art. 13-14 Rozporz^dzenia

Parlamentu E^uropejskiego i Rady[UE]2016/679 z dnia 27 kwietriia 2016 r. w sprawie ochrony qsob
fizycznych w zwi^ku z. przetwarzaniem danych osdbowych i w sprawie Swobodhego przeplywu
takich danycH oraz uchylehia dyrektywy 95/46/WE [ogolne rOzporZ^dzenie o ochfonie danych]
[Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016] wobec dsob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskalem, w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia publiczinego w niniejszym
-post?powaniu.

Czytelny podpis Wykonawcy

Miejscowosc, data

0-'
mar Te esa Uzdowska
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Zal^cznik nr 3 do umoyi^ o zachpwaniu ppufnosci

Klauziila informacyjna p przetwarzaniu danych
[dla pracownika Wykonawcy]imiennie wykazanego w umowie

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycmych w zwiq^ z przetwarzaniem
danycb osobowyeh i w sprawie ;Swobodriego przeplywu takich danych oraz Uchylenia dyrektywy

95/46/WE [ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych] [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dale]
RODO - Dyrektor Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia infoimuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowyeh jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedzib^ w Katowicach, przy ul. Kossutha 13, reprezentowaUy przez
Dyrektora Oddziahi Wojewodzkiego;
2. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronp danych w Sl^skim Oddziale

Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia-Inspektor Ochrony Danych, tel. 32 735 19 21,
IOD@nfz-katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobpwe przetwarzane bpdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu
zwiqzanym z postppowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na tishigp swiadczenie
using pocztowych w obrocie krajPwym i zagranicznym na rzecz Slaskiego Oddziahi
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr postppowania;
),

prowadzonym zgodnie z procedure na ushigi spoleczne i inne szczegolne ushigi dla
zamowienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowieh
Publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1579, dalej: „Pzp"),

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowyeh pozyskanych w zwi^zku z post^powaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego b^d^:
a. organy publiczne na ich z^danie;

b. osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa, ktorym udost?pniona
zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 Pzp - zgodnie
z zasad^jawnosci post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
Ograniczenie dOst?pu do Panstwa danych moze wyst^pic wyl^cznie w szczegolnych
przypadkach, jesli jest to uzasadnione ochrony piywamosci zgodnie z art. 8 ust 4 pkt

1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawp zamowieh publicznych [Dz. U. 2017 poz. 1579],
5. Pani/Pana dane osobowe bpd^ przechpwywane, przez okres obowiqzywania umowy oraz

pojej zakohczeniu, w zakresie niezbpdnym dla dochpdzenia roszczeh i przez okres
przedawnienia roszczeh cywilnoprawnych, wynikajqcyCh z niniejszej umowy oraz zgodnie
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
[Dz.U.2018.217j.t.],

6. Pani/Pana dane nie bpd^ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy [EOG],
zawyjqtkiem sytuacji wynikaj^cych z obowi^zuj^cych w tym zakresie przepisow prawa,
w zwi^zku zjawnosci^ postppowania o udzielenie zamowienia publicznego,
7. Pani/Pana dane Psobowe pochodz^ od Wykonawcy realizuj^cego umowp zawart^ z Sli^skim

Oddzia,lem Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
8. posiadaPani/Pan prawo na podstawie art.:

d. 15 RODO prawp dostppu do tresci swoich danych osobowyeh.
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e.

6;R0D0 prawo ich sprostowania(poprawienia)',

f.

17 RODO prawo do usuni?cia danycH osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych

nie nast^puje w celu wywiqz^ia si? z pbowi^zku wynikajqcego z przeplsu priawa lub

w ramacb sprawow^ia wladzy publicznej;
18 RODO prawd do i^dania od administratora ograniczenia ich przetworzenia,
zzastrzezeniem przypadkow, p ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
9. nie przyshiguje Pani/Pan prawp do:
a. przenpszenia,danych o ktoiym mowa w art. 20 RODO - z uwagi na zastrzezenie uj?te
g-

w art. 20 ust. 3 RODO;

a. sprZeciwu przetw^zania danych 0 ktorym mowa.w £irt. 21 RODO- gdyz podstaw^

^ pfawna ich przetwarzania jest art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
10. ma Pani/Pan prawd whiesienia skargi do organu nadzdrczego na czynnosci podj?te przez
administratora danych, w zWi^zkU z przetWarzaniem Pani/Pana danych osobp^'ch - Prezesa

Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

11. Przekazane priez Pani^ana dane nie poshiz^ dp zautPmatyzowanego podejmowania decyzji,
jak fpwhie2 profilpwania stosowhie do ait.,22 RODO.
' skorzystanie z prawa do sprostqwania nie moie skutkowad zmian^ wyniku ppstqpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiaii^ postanoTOen umowy w zakresie niezgodnym z uStaw^ Pzp oraz nie moZeinaruszad integralno^ci
protokolu brazjego zal^cznikdw.

' ,

py,

j f\ /^ "'S"! Teresa u^ao'.-
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