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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamowienie o wartosci ponizej 750 000 euro

SWIADCZENIE UStUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANIGZNYM

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

Zamowienie podzielono na pakiety:

PAKIET I

Uslugi pocztowe nie wymagajqce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwroty
takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci doreczenia lub wydania odbiorcy

PAKIET II

Ustugi pocztowe (tzw. przesytki specjalne) wymagajqce zreallzowanla w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci

doreczenia lub wydania odbiorcy

PAKIET III

Ustugi pocztowe polegaj^ce na realizowaniu przekazow pocztowych

Zatqcznikami do niniejszej SIWZ sq;
1. formularz oferty pakiet I

formularz oferty pakiet II
formularz oferty pakiet III
formularz opis przedmlotu zamowienia I kalkulacja cenowa pakiet I
formularz opIs przedmlotu zamowienia I kalkulacja cenowa pakiet II
formularz opIs przedmlotu zamowienia I kalkulacja cenowa pakiet III
wzor umowy pakiet I

wzor umowy pakiet II

wzor umowy pakiet III
wzor umowy o zachowanlu poufnosci (dot. pakletdw I, II oraz III)
wzor oswiadczenia dot. grupy kapltatowej pakiet I, II, oraz III
Informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.Sa pzp oraz podzlelona ptatno^c pakiet I, II, III
wzor zatqcznika nr 3 do umowy - pakiet I (wykaz punktow - placowek nadawczo-odblorczych Wykonawcy)
wzor zatqcznika nr 3 do umowy-pakiet II (wykaz punktow-placowek nadawczo-odblorczych Wykonawcy)
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Nr zatn^wienia: 27/us/2019

I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziat Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: inwestycje@nfz-katowice.]^l, strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamowienia

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie art. I38o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 27/us/2019. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia oraz stosowane przepisy

Ze wzgl?du na fakt, iz niniejsze post?powanie realizewane jest zgodnie z art. 138o ustl pzp, zamawiaj^cy okresla,
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. 25a ust.l, art. 26 ust. 2c oraz ust. 2f-4 oraz ust.6 art. 32 i art. 34, art.
86, art. 87, art. 89, 91 ust.l, 93 ustl pkt 1 oraz pkt 4-7, ponadto ustlc, ust.2 oraz ust.3, art. 97, a takze przepisy
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw [...]. Ponadto
zastosowanie b?dzie mial art. 24aa pzp oraz przepisy indywidualnie wskazane w przypadku kazdej z czynnosci
opisanych w niniejszej SIWZ.

Zamawiaj^cy okre^lii sposob przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamowienia na ushigi spoleczne
z uwzgl?dnieniem: zasady r6wnego traktowania i konkurencji, przejrzystosci, proporcjonalno^ci, a takze w sposob
niedyskryminuj^cy oraz z uwzgl?dnieniem przepisow art. 17 i art. 18. Zamawiaj^cy odrzuci ofert? w przypadkach
okreslonych w art. 89 pzp.

Ilekroc w niniejszej Specyfikacji Istotnych Waninkow Zamdwienia zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp", nalezy
przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieA publicznych. IlekrOc w „SIWZ" mowa jest
0 "Zamawiaj^cym", nale^ prpz to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej
rdwniez jako SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach roboczych" nale^ przez to
rozumied wszystkie dni kalendarzowe za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. dni swi^tecznych
1 niedziel) oraz sobdt. Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^ przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie
z art. 110 i nn. k.c. z tym zastrzezeniem, ze jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci w post?powaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przypada na sobot? lub dzieh ustawowo wolny od pracy, termin upiywa dnia
nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o rozporz^dzeniu w sprawie
dokumentdw nalezy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiajjjcy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie using pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Sl^skiego
Oddziaiu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie z warunkami okreslonymi
w SIWZ.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien ("CPV"): ushigi pocztowe 64.00.00.00 - 0.

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na trzy pakiety (czfSci) z dopuszczeniem skiadania ofert
cz?sciowych:
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Pakiet I - ushigi pocztowe - przesylki niewymagaj^ce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwroty

takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dor^czenia lub wydania odbiorcy. W ramach tego zakresu

Zamawiaj^cy b^dzie miai rowniez moz:liwosc oplacania przesyiek w formie oplaty przerzuconej na adresata.

Pakiet II - ushigi pocztowe - przesylki (tzw. przesylki specjalne) wymagaj^ce zrealizowania w placdwce pocztowej

operatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dorfczenia

lub wydania odbiorcy.

Pakiet II obejmuje przesylki pocztowe, ktorych nadanie w placdwce operatora wyznaczonego, o ktoiym mowa
w art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego, wymagane jest w zwi^zku z gwarancj^ dochowania termindw procesowych

lub nadania mocy dokumentu urz^dowego.

1) gwarancja dochowania termindw (moc dor^czenia w terminie) - wynika mi^dzy innymi z wymogbw przepisdw
art. 57 §5 pkt 2 kpa (termin uwaza si§ za zachowany, jezeli przed jego uplywem pismo zostalo nadane w polskiej

placdwce pocztowej operatora wyznaczonego - art. 165 §2 k.p.c.) oddanie pisma procesowego w polskiej placdwce
pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 12 §6 pkt. 2 ordynacji

podatkowej (termin uwaza si? za zachowany, jezeli przed jego uplywem pismo zostalo nadane w polskiej plac6wce
pocztowej operatora wyznaczonego albo zlo2one w polskim urz?dzie konsulamym); art. 83 §3 p.p.s.a. oddanie
pisma w polskiej placdwce pocztowej operatora wyznaczonego lub w polskim urz?dzie konsulamym jest
rbwnoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 198b ust.2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zlozenie skargi w
plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
2) moc dokumentu urz?dowego — wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztOwe (potwierdzenie nadania przesylki
rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez plac6wk? operatora wyznaczonego ma moc dokumentu

urz?dowego).

Pakiet III - ushigi pocztowe polegaj^ce na realizowaniu przekazdw pocztowych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizowanie przekazdw w obrocie krajowym oraz mi?dzynarodowym (przekazy

pocztowe zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawc? oraz zwrot kwot pieni?:znych okreSlonych

w przekazach pocztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpania mozliwosci dor?czenia lub wydania adresatowi

zagranicznemu.

Ze wzgl?du na brak moZliwosci oszacowania potrzeb zamawiaj^cego w zakresie przekazdw pocztowych

zagranicznych zamawiaj^cy informuje, iz w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj^cych dat? zatwierdzenia SIWZ brak
bylo zamdwionych przekazdw zagrmicznych.

Szacunkowe dane dotycz^ce ilosci i kwot przekazdw pocztowych krajowych i zagranicznych:
a) szacunkowa miesi?czna kwota wyplat wynosi 100 000,00 zl;

b) szacunkowa miesi?czna iloSc wyplat wynosi 50 szt.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zmiany iloSci wyplat oraz wyplaconych kwot w zalemosci od potrzeb.
Przedmiot zamdwienia b?dzie realizOwany w terminie okreslonym w umowie lub do dnia wykorzystania
maksymalnej wartosci umowy (wynagrodzenia maksymalnego przyj?tego w umowie), w przypadku gdy
wykorzystanie tej kwoty nast^pi przed uplywem okreslonego w umowie terminu.
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2. Zamawiaj^cy wymaga zlo:zenia wraz z ofert^ na dany pakiet regulaminu swiadczenia ushig pocztowych
Wykonawcy dotycz^cego ushig b?d^cych przedmiotem niniejszego zamdwienia (odpowiednio dla kai;dego
z pakietdw - jeieli stosowny regulamin obowi^zuje u Wykonawcy). Regulamin stanowi tresc oferty Wykonawcy
w danym pakiecie. Zastrzega si?, te postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne) z postanowieniami umowy
(wzorem umowy) nie b?d4 mialy zastosowania. W przypadku sprzecznosci pomi?dzy postanowieniami regulaminu
a postanowieniami umowy, rozstrzygac b?dzie tre^d umowy.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraj^ formularze opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa
odr?bne dla kazdego z pakietdw (I, II oraz III), stanowi^ce zal^cznik do SIWZ. Realizacja zamdwienia b?dzie
przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorach umdw odr?bnych dla kazdego 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 ewentualnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej zostanie
dokonany wybdr Wykonawcy.

Wykonawca w pakietach I oraz II b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu
tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odbioru przesylek dokonywac b?dzie upowamiony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upowamienia, ktdrego wzdr okreslono 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
pdzniej niz do godz. 10:00 nast?pnego odnia 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 umozliwid 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 wska^e 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 umowy a w pakiecie II w § 2 ust. 3 wzoru umowy.

W pakietach I oraz II Wykonawca zobowi^zany b?dzie zapewnib mozliwosc dor?czenia nadanych przez
Zamawiaj^cego przesylek pocztowych, a w pakiecie III przekazdw pocztowych na calym terenie Rzeczpospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rownie^; poza obszarem Unii Europejskiej.
W zakresie pakietdw I oraz II, dzieh odebrania przesylki przez Wykonawc? z siedziby Zamawiaj^cego
lub samodzielne dostarczenie przesylki przez Zamawiaj^cego uznaje si? za dzieh 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 (dzieh odebrania przesylki przez Wykonawc? b?dzie dniem
nadania przesylki).

Pakiet I: Dowdd nadania przesylki rejestrowanej Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyd Zamawiaj^cemu
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.
Pakiet II:. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana
przez Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pdzniej 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 pdzniej jednak niz 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 zagranicznym okre^Ione

w formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa na dany pakiet maj^ charakter szacunkowy,

stanowi^cy element sluz^cy do skalkulowania ceny oferty brutto (wynagrodzenia ca&owitego brutto umowy)

i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesyiek w podanych w formularzu ilo^ciach.

Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy przesyiek 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 Zamawiaj^cego.

W pakietach I oraz II Zamawiaj^cy w ramach umowy b^dzie mial mo:zliwo^6 skorzystania z innych rodzajdw
przesyiek - platnych zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy - niz wymienione w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia i kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady wyrazonej w §6 ust.l w pakiecie 1 i § 5
ust. 1 w pakiecie 11 wzoru umowy oraz pod warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesyiek nie
przekroczy 1% ceny oferty brutto (wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy na dany zakres).
Wykonawca na potrzeby innych rodzajdw przesyiek zobowi^any b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu aktualny
cennik Wykonawcy.

4. Inne informacje.

• Zamawiaj^cy dopuszcza skladanie ofert cz^sciowych, co oznacza, ze Wykonawca moze zlo^c oferty cz^sciow^
na jedn^ lub wi?cej cz^^ci (pakietdw) zamdwienia. Wykonawca moze zlozyc ofert? na dowohi^ ilosd, dowolnie
wybranych cz?sci (pakietdw).

• J?zyk post?powania.

Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert w j?zyku innym niz j?zyk polski, przy uwzgl?dnieniu
ponizszego wyjasnienia.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasady wyra^on^ 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^ze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), ktdra formuhije zasad?
uzywania j?zyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ustawa o j?zyku polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczen pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oiyginalu zgodnie z przepisami o
normalizacji.

• Zamawiaj^cy przewiduje mozliwo^c rozszerzenia w drodze pisemnego aneksu zakresu przedmiotowego
zamdwienia (umowy) w oparciu o okreslone w umowie ceny jednostkowe. Wynagrodzenie umowne b?dzie moglo
wzrosn^c w sumie nie wi?cej niz o kwot? okre^Ion^ we wzorze umowy dla danego pakietu. Zamawiaj^cy b?dzie
mial rdwniez mozliwoSd przedhizenia terminu obowi^zywania umowy w drodze pisemnego aneksu, nie wi?cej
jednak niz o okres podany we wzorze umowy na dany pakiet.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

• Podwvkonawstwo w pakiecie 1.11 oraz 111.

Zamawiaj^cy z^da wskazania przez Wykonawc? w ofercie cz?sci zamdwienia, ktdrej wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyd podwykonawcy.
Zamawiajqcy zastrzega obowi^zek wykonania wszystkich kluczowych cz?^ci zamdwienia przez wykonawc? bez
korzystania z podwykonawcdw lub podmiotdw trzecich: Wykonawca w pakietach 1 i 11 moze powierzyd innym
podmiotom wyl^cznie odbidr przesyiek z siedziby zamawiaj^cego i przekazanie ich Wykonawcy.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nale^ rozumied umow? w formic
pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem sq uslugi lub dostawy stanowiace C7?.'ir, zamdwienia

>OlA^
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publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a iimym podmiotem (podwykonawc^).

W pakietach I oraz II Wykonawca winien zapewni6 Zamawiaj^cemu status nadawcy w rozumieniu ustawy
Prawo pocztowe.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia w kazdvm z pakietow

1, Termin wykonania zamdwienia: ^wiadczenie ushig b?dzie odbywalo si? w okresie od 14.02.2020 r.
do 14.02.2021 r., przy uwzgl^dnieniu mozliwosci wydhizenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa
we wzorze umowy na dany pakiet. Pierwszym dniem realizacji umowy b^dzie 14.02.2020 r. albo termin:

- pdzniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostala zawarta pozniej niz 14.02.2020 r.,

- wcze^niejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wcze^niejszym
bylo mozliwe a spowodowane byloby wczesniejszym niz pianowano wykorzystaniem srodkow fmansowych
z tytukx realizacji obecnie obowi^zuj^cej umowy lub um6w.

2. Miejsce wykonania zamdwienia: pakiety od I do III - ̂ wiadczenie using w obrocie krajowym i zagranicznym.

V. Niepodleganie wvkluczeniu oraz warunki udzialu w postenowaniu a takze opis sposobu dokonvwania ocenv
spelniania tvch warunkdw

W post?powaniu mog^ wzi^c udzial Wykonawcy, ktdrzy spelniaj^ warunki udziaiu w postfpowaniu w zakresie
wskazanjnn przez Zamawiaj^cego w niniejszej SIWZ oraz nie podlegaj^ wykluczeniu z post^powania o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie art. 24 ust.l pzp.

Spebiienie warunkdw b^dzie oceniane na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? o^wiadczen i dokumentdw,
0 ktdrych mowa w SIWZ.

!• Art. 22 ust.I pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu - dotvczv wszvstkich pakietdw
W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca skiada wraz z ofert^ na dany pakiet oswiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu, zawarte w formularzu oferty (pakiet I i II - pkt 13, pakiet III - pkt 12), a na wezwanie
Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca skiada rdwnie^ oswiadczenie
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 srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczegdlnosci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadosduczynienie
pieni?zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami scigania oraz podj^cie konkretnych Srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je2:eli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okreslony 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 szczegdlne okolicznosci czjmu
Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.

w
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»W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy
zapewnia temu Wykonawcy mozliwosd udowodnienia, ze jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie
zamdwienia nie zakloci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencji.

»Wykonawca, ktory powohije sif na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sif na ich zasoby,
warunku udzialu w post?powaniu, sklada takze dotycz^ce tych podmiotow (por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).
»Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno^ciach innych podmiotow na zasadach okre^lonych
w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt VI pkt 1 oraz
VI pkt 2.

Zamawiaj^cy moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

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

w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ. ti.:

- Oi^wiadczenie (pakiety 1, II, III)

Wykonawca winien zlozyc oswiadczenie o spebiianiu warunkdw udzialu w postepowaniu.
Oswiadczenie zawarte jest w formularzu oferty dla kazdego z pakietdw. Informacje zawarte w oswiadczeniu
stanowi^ wst^pne potwierdzenie, to, wykonawca spehiia warunki udziahi w postepowaniu (art. 25a ust.l pkt I pzp).

Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - dotvczv pakietdw T. TT oraz TTT

W niniejszym postepowaniu Wykonawca zobowi^zany Jest spehiic warunek dotycz^cy uprawnien do prowadzenia
okre^lonej dzialalno^ci zawodowej.

- Dokumenty

Oprdcz o^wiadczenia o spehiianiu warunku udziahi w postepowaniu, na potwierdzenie warunku z art. 22 ust.lb pkt

1 pzp Wykonawca przedlo^ dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca winien przedlo:^d dokument potwierdzaj^cy posiadanie uprawnien do wykonywania dzialalno^ci

pocztowej, tj. dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatordw pocztowych prowadzonego przez

Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, dzialalno^c pocztowa jest dzialalno^ci^

regulowan^ w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiebiorcdw i wymaga wpisu

do rejestru operatordw pocztowych.

Vl.Wykaz oswiadczen lub dokumentow. potwierdzaiacvch spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Wszystkie dokumenty sktadane s^ wraz z oferty:

1) aktualne na dzien skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, tj. oswiadczenie
potwierdzaj^ce, ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w postepowaniu
wskazane w niniejszej SIWZ (oswiadczenie zawarte jest w formularzu oferty na dany pakiet) — pakiety 1, II, III;
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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, II oraz HI.

Dokument skladany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaeji,
o ktorej mowa w art. 86 ust, 5 pzp.

3) OSwiadczenie wykonawcy o przynaleznoSci albo braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej;
w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze ziozyc wraz z oswiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, 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 oswiadczenia o przynaleznosci albo braku przynaleZno^ci do tej samej grupy kapitalowej

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaeji, o ktorej mowa
w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje zamawiaj^cemu o^wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleZnosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktdrej moWa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zIoZeniem oswiadczenia,

wykonawca moze przedstawic dowody, ze powi^zania z innym wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

Jezeli ziozono tylko jedn^ ofert?, Zamawiaj^cy nie b?dzie wymagal zlozenia oSwiadczenia Wykonawcy
0 przynaleznoSci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.

Ww. oSwiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawialacemu w formic pisemnei.

Forma oSwiadczen i dokumentdw

UWAGA! W niniejszym post^powaniu zgodnie z wyborem Zamawiajacego nie zostala dopuszczona mo2;liwoSc
skladania dokumentdw iub oSwiadczen, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadac zamawiajacy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy u^ciu Srodkow komunikacji elektronicznej.
Zamawiajacy nie dopuscil rdwniez mozliwosci komunikacji Zamawiajacego z Wykonawcami przy uzyciu srodkdw
komunikacji elektronicznej w sposdb okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.

W post?powaniu niniejszym, w ktorym zgodnie z wyborem Zamawiajacego, nie zostala dopuszczona mozliwosc
skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporzadzeniu, przy u^ciu Srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje sif przepisy rozporzadzeniu w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Ministry
Przedsi^biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym ze:
1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentdw, skladane sa

w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnosd z oryginalem,
2) poSwiadczenie za zgodnoSd z oryginalem nast^puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oSwiadczenia,

sporzadzonych w postaci papierowej, wlasnor^cznym podpisem.

»Pe}nomocnictwa skladane sa w oryginale lub w formie kopii poSwiadczonej notarialnie/odpis notarialny.
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UWAGA! Wykonawcy wsp61nie ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamowienia musz^ zai^czyc do oferty
pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic petaomocnika do reprezentowania
ich w postfpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodno^c z oryginaiem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
rodzajdw dokumentdw).

»Zamawiaj4cy mdiie z^dad przedstawienia oryginaiu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw
lub ogwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy ziozona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwosci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia w sprawie rodzajdw dokumentdw, dokumenty sporz^dzone w j^zyku obcym winny
byd skladane wraz z thimaczeniem na j^zyk polski.

Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.
Jezeli Wykonawca nie zlo^l o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb^dnych
do przeprowadzenia postfpowania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne,' zawieraj^ bl^dy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlotenia, uzupelnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyja^nien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaaiienie postfpowania.

Jezeli Wykonawca nie zloJyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie post^powania.
Zamawiaj^cy wzywa takz:e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznosci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogdinodost?pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieriiu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
»W przypadku wskazania przez Wvkonawce dost^pnosci oswiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5
1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formic elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia
na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawcy i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cyt. norma skorzvstanie z tei mozIiwoSci wvmaga w.skazania przez Wvkonawce
skonkretvzowanvch oSwiadczeh Inb doknmentdw.
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»W przypadku wskazania przez Wvkonawce o^wiadczeh lub dokumentow, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlno^ci oswiadczen lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentdw, o lie one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tej mozliwoSci wvmaga wskazania nrzez Wvkonawce skonkretvzowanvch oSwiadczen lub dokumentdw.

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

Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy Zastrzega, iz zgodnie z art, 24aa u$t.l pzp moze w niniejszym postfpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

»Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania lunowy, Zamawiaj^cy moz:e zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu wykonawca, ktdry zlo^l ofert? najwyzej ocenion^ spoSrdd pozostalych ofert.

VII. WEZWANIE DO UZUPEtNIEIMIA ORAZ POSTAIMOWIEIVIIA DODATKOWE

1. Jezeli wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25 a ust. 1 pkt 1, oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentdw niezb?dnych
do przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokimienty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz§
wskazane przez zamawiaj^cego w^tpliwosci, zamawiaj^cy wzywa do ich ziozenia, uzupebiienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia, uzupebiienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byioby
uniewatoienie post?powania.

2. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, zamawiaj^cy
wzywa do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba is mimo ich ziozenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byioby uniewaznienie post?powania.

3. Zamawiajqcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia wyjaSnieh dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.

Vlil. informacle o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za poSrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za poSrednictwem poslahca, faksu
lub przy u^ciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
ushig drog^ elektronicznq, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewaznoSci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zlozone z zachowaniem fprmy okreSlonej
w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego ziozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), zas oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (rowniez w przypadku ich ziozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

9
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Przedsifbiorczo^ci i Technqlogii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokument6w, jakich(...)/Dz.U.2018, poz. 1993/.
Uwzglqdniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (DZ.Ui2016.1020).
Patrz rowniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomieriie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za po^rednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 swiadczeniu ushig drpg^ elektroniczn^ (tj. pocsrt^ elektroniczn^ e-^mail), kazda ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwac si? numerem sprawy okre^Ionym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, o^wiadczeiiia, wniOski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
Winny byd kierowane na adres e^-mail: zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien
zgodnie z aft. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid, wyja§nien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli warto^d zamdwienia
jest mniejsza niz: kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstaWie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyja^nienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz do kohca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyja^nienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie

terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajqcy
moze udzielid wyjasnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedhizenie terminu skladania ofert nie wpfywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

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

9. Zamawiajqcy hie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynno§ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

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

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

Pan Mariusz Partyka - Gldwny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych;

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

IX.Wymagania dotvczace wadium

1) Na podstawie art. 45 ust.l i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:

pakiet 1- 30 000,00 zl (slownie trzydziesci tysifcy 00/100 zlotych),

pakiet II - zamawiaj^cy nie iqda wniesienia wadium,

pakiet III - zamawiaj^cy nie zqda wniesienia wadium.
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2) Wykonawca mo2:e wniesd wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach:
1. pieni^dzu,

2. por^czeniach bankowych lub por?czeniach sp6HzieIczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze por^czenie kasy jest zawsze por^ezeniein pieni^znym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych 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. z 2018 r. poz, 110 ze zm.).

a) Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany poniiej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mifdzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice,
b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni^; pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlo^c dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokoj nr 410. Tresc takiego
dokumentu nie moze warunkowac 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^ wamosci^ musi obejmowac 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 ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktorym uplywa termin skladania ofert.

Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

X. Termin zwiazania oferta

Termin zwiazania ofert^ wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnic formularze (w tym wzory oswiadczeh) w spos6b trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^c formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nalezy wpisad "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce
wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nalezy wykonad kserokopi? danego formularza
w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnic wg potrzeb i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem
Wykonawcy - informacje nale^ umie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?.
Wykonawca winien przygotowad i zlo^d ofert? z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz innych zal^cznikdw
skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad
zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej
SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej Sl^skiego OW NFZ formularze oraz oswiadczenia
niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jeieli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie przeczytad jego tresd oraz pordwnad j^ z oiyginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv, czv tresc ofertv odpowiada tre§ci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie ndf.

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.
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Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^c kazdego z przedkiadanych w ofercie formularzy i oswiadczen.
W przypadku, gdy tre^c oferty nie b?dzie odpowiadaia tre^ci SIWZ, z zastrze^eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o§wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcy i yariijganif;
zobowi^zan o wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? po^wiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc do
oferty. Ofertf, oswiadczenia i mne dokumenty winna podpisac osoba upowamiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowamion^ zostanie uznana za niewazn^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast?puj^cej formie: w zanikni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Ustuga spoleczna - zamowienie nr 27/us/2019

Swiadczenie uslug pocztowych

Oferowane pakiety: nr
{nale2y wskaza6 oferowane pakiety lub paklet}

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12.30

W przypadku skladania oferty cz^sciowej na wi^cej niz jeden pakiet, formularze dotycz^ce oferowatiych przez
Wykonawcy pakietow prosimy umiescic w jednej (tej samej) kopercie opisanej jak wyzej (patrz; ramka).

ZamawiaJ^cy prosi o wiozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w. pkt 16 formularza oferty
na dany pakiet, z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikdw.

• W przypadku sktadania oferty cz^^ciowej na wifcej niz jeden pakiet:
a) formularze oferty dotycz^ce oferowanych przez Wykonawcy pakietow prosimy umiescic w jednej (tej samej)

kopercie opisanej jak wyzej (patrz: lit. D - ramka).
b) Wykonawca nie jest zobligowany zal^czac do kaMego oferowanego pakietu tych samych dokumentdw,

tj.: dokumentu wskazanego w pkt VI pkt 2, a takze pelnbmocnictwa osob reprezentuj^cych Wykonawcdw
(jeZeli zachodzi taka sytuacja) - wystarczy, jezeli Wykonawca zal^czy i wlozy do koperty jeden komplet ww.
dokumentdw.

Powyzsze dotyczy takze Regulaminu swiadczenia using pocztowych Wykonawcy, jezeli ten sam regulamin
(regulaminy) obejmuje merytorycznie zakres oferowanych pakietow.

W przypadku oswiadczen lub za§wiadczeh skiadanych prZez Wykonawce zawieraj^cych informacje stanowi^ce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzegi, ze nie mog^ by6 one udostepnione innym uczestnikom postepowania, Wykonawca'powinien
umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub
oznaczyc je w irmy widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa defmiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. lOIO ze zm.):

12
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Przez tajemnic§ przedsifbiorstwa rozumie si^ informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsi?biorstwa lub inne informacje posiadajqce wqrtosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym si§ tym rodzajem
informacji alba 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
ichwpoufnosci. '

Zgodnie z art. 8 iist.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia Informacji stanowlqcych tajemnIcQ przedsl^blorstwa
w rozumlenlu przeplsow o zwalczanlu nieuczclwe] konkurencjl, Jezell Wykonawca, nie pozniej niz w termlnle
sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogq bye one udost^pniane oraz wykazat. iz zastrzezone Informacje stanowig
tajemnIcQ przedsl^blorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec Informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

A. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofert? cz?sciow^ na oferowany przez siebie pakiet.
Ofert? skiada si? w formie .pisemnej pod rygorem niewagaio^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na ziozenie
oferty w postaci elektronicznej.

B. TreSc zlozonej na dany pakiet oferty musi odpowiadac treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez
Zamawiaj^cego w przypadku zaistniema co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

C. Wykonawcy mog^ wspdinie ubiegac si? o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiaj^ peinpmocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamdwienia
albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

D. Sposdb wypeiniania lub przygotowania formularzy oraz oSwiadczed wymaganych od wykonawcy
wraz z ofertq:

1)

2)

3)

4)

formularz oferty
(odr?bny dla kazdego pakietu)

formularz opis przedmiotu

zamdwienia i kalkulacja

cenowa (odr?bny dla kaidego

pakietu)

wzdr oswiadczenia dot. grupy

kapitalowej (pakiety I,II oraz

III)

informacja, o ktdrej mowa

w art. 91 ust. 3 a pzp oraz

podzielona plamosc

(pakiety I,II oraz III)

nale:^y wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyziiaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye uzyta piecz?c firmowa;

w ramce w pkt I formularza oferty NALEZY PODAC CEN^

BRUTTO OFERTY ZA REALIZACI^ CALEGO PAKIETU;

nalezy wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^d
w terminie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
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XII. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert na danv pakiet

1. Ofert? nalezy ziozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:
Sl^ski Qddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208a (II pi?tro),
w terminie do dnia do godziny 12.00.

2. Zamawiaj^cy zawiadamia Wykonawc? o ziozeniu oferty po terminie oraz niezwiocznie zwraca ofert?.
3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmienid lub wycofac ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ...11.9..D.'^..2020... o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokoj nr 217 (11 pi?tro).

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

Xlll. Opis sposobu obliczenia cenv ofertv w danvm pakiecie

1. Sposdb obliczenia ceny oferty brutto w danym pakiecie okreslono w formularzu opis przedmiotu zamdwienia
i kalkulacja cenowa na dany pakiet. Wykonawca oblicza zatem cen? oferty dokonuj^c operacji matematycznych
w kolejnosci podanej w ww. formularzach.

2. Cena oferty na dany pakiet stanowi calkowite wynagrodzenie brutto przyshiguj^ce Wykonawcy z tytuiu
realizacji zamdwienia w danym pakiecie i winna zawierac wszelkie koszty, oplaty i podatki, zwi^zane
z realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym koszty przemieszczenia i dor?czenia oraz zwrotu - w pakietach I
oraz II przesyiek do miejsc przeznaczenia, a w pakiecie III koszty przekazdw, a zatem wszelkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie z tytuiu nale^ego i zgodnego z obowiizuj^cymi przepisami, wykonania przedmiotu
zamdwienia w danym pakiecie, rdwniez koszty zwrotu przekazdw.

3. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiizek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferti informacj?,
0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalqczono do SIWZ) zawieraj^ci rdwniei: informacj?
odnoszici do kwestii „mechanizmu podzielonej platnosci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeli ziozono ofert?,
ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajicego obowiizku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ushrg, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej

ceny/cen (netto) podatek od towardw i usiug, ktdry mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.

4. Mechanizm podzielonej platnosci-jezeli dotyczy.

Zamawiajicy informuje, ie b?dzie realizowal platno^d za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub polecenie
zaplaty, jezeli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zaiiczniku nr 15 do ustawy

o podatku od towardw i usIug.

Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czyimosci lub zdarzenia pozostaj^ce

poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

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

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

z VAT b^dz opodatkowania stawk^ 0%.

5. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie na dany pakiet witmy zostac przez Wykonawc? podane
z dokladnosci^ do dwdch miejsc po przecmku, przy uwzgl?dnieniu zasady, it ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac
do pebiych groszy, przy czym kohcdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wy^sze
zaokr^gla si? do 1 grosza.

6. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami

opisanymi we wzorze umowy.
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XIV. Opis krvteri6w wvboru ofert oraz ich znaczenie. Sposob ocenv ofert w kazdvm z-pakiet6w.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowab b^dzie przedstawione poni;zej kryterium oraz nastfpuj^cy sposob
oceny ofert:

Pakiet I. IT oraz TTT

Cena - waga 100%

najnizsza cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

IloSc punktdw = x 100 pkt x 100%

cena ocenianej oferty

Pfzy obliczaniu punkty b?d4 podawane z dokiadnosci^ do dwdch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XIII ppkt 5 SIWZ.

XV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego w danvm pakiecie

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia na dany pakiet Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykiuczeniu, ktdrego oferta
jest wazna, nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w SIWZ oraz w art. 89 pzp, spetnia
wymagania Zamawiaj^cego okreslone* w SIWZ, w tym okre^lone warunki podmiotowe i uznana zostala

za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ. Zamawiaj^cy zawiadomi
o wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie zgodnie z art. 92 pzp.

-2. Niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie Zamawiaj^cy zaprosi Wykonawc?, ktdry

zlozyl oferty najkorzystniejsz^, o terminie zawarcia umowy.

3. Dokladny termin i miejsce zawarcia uinowy na dany pakiet zostan^ podane Wykonawcy w pismie
informuj^cym o wyborze oferty lub w pismie odr^bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

przekazany pisemnie iub faksem, moze wyrazic zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^,
ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

XVI. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

NIE DOTYCZY

XVII. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv na dany pakiet

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy na dany pakiet oraz

wysokoSc kar umownych z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy

na dany pakiet zal^czony do SIWZ. Wzor umowy na dany pakiet reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy

zwi^zane z realizacj^ zamowienia w danym pakiecie.

2. Wykonawcy wystfpujacy wspolnie ponosza solidama odpowiedzialno^c za wykonanie umowy. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie

zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia mnowy w sprawie zamowienia publicznego.

.II
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PoMczenie o ̂ rodkach ochronv orawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku Dostepowania o udzielenie

zam6wienia

Przepisy dziaiu VI ustawy Prawo zam6wien publicznych, ze wzgl^du na przedmiot zamowienia (ushigi spoleczne)
nie obowi^zuj^.

XIX. RODO; informacia dla Wvkonawcdw

KLAUZULA INFORM ACY.INA~

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ4CYCH
W POSTJ^POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL^SKI ODDZIAL

WOJEWODZKINFZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozponqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie 0 ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast^puj^ce informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, z ktorym mog^ si? Panstwo skontaktowac
w nast?puj4cy sposdb:

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

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

4 INSPEKTORdCHRONY DANYCH ~ , y
W sprawach dotycz^cych przetwarzania Pahstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ mozna
kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?pujqcy spps6b:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl 1
• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z poskpowaniem
o udzielenie zamowienia publicznego znak: 27/us/2019, prowadzonym w trybie art. 138o ust.l ustawy Prawo
zamhwieh publicznych (ushiga spoleczna). '
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczeghlnosci:

■  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;

■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamowieh publicznych;

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

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych;

■  ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowo^ci;

■  ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostppie do informacji publicznej;

■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktorym udostppniona zostanie dokumentacja
post?powania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych.
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dalej „pzp". ^ ~
Ponadto, odbiorc^ Padstwa danych osobowych mog^ by6 osoby lub podmioty posiadaj^ce upowa^nienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy o dost^pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktorymi
administrator danych osobowych zawari umowf powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywad Pahstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki.obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.
• OKRKS PRZECHOWYWAMA DANYCir
•Q. ,. j ■ ■— ^ ^ ^Panstwa dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 iat od dnia zakohczenia
postfpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.
• PRAWA OSOB, KTORYCH-DANE DOTYCZ,\
W odniesieniu do danvch nrzetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktorei dane dotvcza nrzyshiguie:
■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, czym nie moze to skutkowac

zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym zpzp oraz nie moze naruszac integralnosciprotokolu oraz jego zalqcznik6w\

■ na podstawie art. \% RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia'przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzglqdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pahstwa czlonkowskiego",

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, te przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisow RODO",

Nie przvshiguie Pahstwu:

" w ?wi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunifcia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO-,
■ na podstawie art. 21 RODO. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^ prawn^

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• INFORM.ACJA O WYMOGli PODAMA DANYCH
Obowi^zek podariia danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, ofa'eslonym
w przepisaph pzp, zwi^zanym z udzialem w postppowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.
•  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATV ZOVVANEGO I'ODEJMOVVANIA DEC\Z.II OR.\Z
PROFILOWANIA

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bpd^ podejmbwane w spos6b zautomatyzowany w tym
profilowania, stosowanie dp art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.
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OFERTA-PAKTF.TT

Dane Wvkonawcy:

Sl^ski OddziaJ Wojewodzld
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adres e-mail: (jezeli Wykonawca posiada)

strona-www: (jezeli Wykonawca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

Wykonawca jest malym lub srednim przedsi^biorca*

^Jezeli wykpiiawca nie jest malym lub srednim przedsi^biorc^ - nalezy skteslic

Nr rachunku bankowego Wykonawcy. na ktory Zamawiajacy b^dzie mogi zwrocic wadium
(dotyczy wadium wniesionego w pieniadzu):

W nawiazaniu do pgloszenia o zamowieniu w trybie art. 138o i nn. pzp majacym za przedmiot swiadczetiie
ustugpocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym —pakiet I,

1. oferujemy wykonanie dla Slaskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie I zgodnie
ze Specyfikacja Istptnych Warunkow Zamowienia, za cen^:

...1 ; zl brutto

Cena bmtto oferty podana powyiej stanowi sum^ brutto wszystkich pozycji (razem bmtto w zl) - pkt II
formulatza opis przedmiotu zamo^vdenia i kalkulacja cenowa pakiet I.

UWAGA!

Patrz pkt XIII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji fart. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc).

2. Oswiadczamy, iz zobowiazujemy si? do swiadczenia uslugi w okresie od 14.02.2020 r. do 14.02.2021 r.,

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

Pieiwszym dniem realizacji utnowy b?dzie 14.02.2020 r.' albo tetmin: ^

- pozniejszy wskazany, przez ZamawiajacegQ w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostaia zawarta pozniej niz 14.02.2020 r..
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- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym
byio mozliwe, a spowodowane byioby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansowych
z tytuiu realizacji obecnie obowi^zuj^cej umowy lub umow.

3. Oswiadczamy, iz zwrot do nadawcy zwrotnego potwierdzenia odbiom przesyiki (pokwitowanego przez
adresata) nast^powai b?dzie niezwlocznie.-

4. Oswiadczamy, iz:

a) Zobowi^,zujemy si^ odbierac przesyiki z siedziby Zamawiaj^cego pi^c razy w tygodniu'tj. od poniedziaiku
do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wy]^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

Ponadto wykonawca umozliwia odbior i nadawanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych,
przesyiek dostarczanych sarnodzielnie 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 informowai
Wykonawc? o zaniiarze nadania przesyiek w sobot? z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca moze wyznac2y(j
do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy spebiiaj^cy wymdg okre^Iony w
pakiecie I w § 3 ust.3 wzoru umowy. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania o wysylce w soboty z
j ednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

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

Adresy punktow nadawczo-odbiotczycb spetniaj^cych ww. wymog (co najmniej jeden):

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy dla pakietu I.
6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofert^ przez okres.60 dni. Bieg terminu zwi^zania

ofertq, rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

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

8. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor "umowy w zakresie pakietu I wraz z zal^cznikiem nr 5 do

umowy - wzorem Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ, zostal przez nas zaakceptowany

i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
we wzorze umowy pakiet I, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

9. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy /osoby teprezentujq.cej

Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zarrlowienia pubhcznego — zamowienie nr 27/us/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Pouftiych,
zobowittzuj? si?/zobowi^zujemy^?.do:

\Ia
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1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas tealizacji umowy, ptzedmiotem
ktorej b?dzie Swiadczenie usfug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w pakiecie I,
w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni^ciu lub rozwi^za'niu umowy, niezaleznie od formy w jakiej
zostaly mi/nam przekazane,

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

10. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w ptzypadku wybotu naszej ofetty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okte^onymi w SIWZ otaz obowi^zuj^cymi ptzepisami ptawa, z zachowaniem
obowi^zuj^cych notm odnosz^cych si? do ptzedmiotu niniejszego zamowienia.

11. Oswiadczamy, ze nimejsza ofetta jest jawna, za wyj^tkiem infotmacji zawattych na sttonach , ktote
stanowi% tajemnic? pfzedsi?biotstwa w tozumieniu ptzepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkutencji i jako takie nie mog^ zostac udost?pnione innym podmiotom.

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicy przedsiqbiorstwa wyiqcznie w przypadku, gdy Wykonawcq-
nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazat,
iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopetnienia ww. wymagan

oznaczai bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie catej tresci oferty wraz z zatqcznikami
a takze wszystkich informacji i dokumentow skladanych w trakcie postqpowania.

12. Oswiadczamy, ze zamietzamy powietzyc podwykonawcy nast?pujq,c% cz?sc zamowienia*:

* nalezy wypetnic wprzypadku wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy (wskazac cz^sc
zamowienia powierzonq podwykonawcy),

13. O^wiadczam, ze spelrdam watunki udzialu w post?powaniu okte^one w SIWZ otaz nie podlegam

wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Ptawo zamowieh pubHcznych.

14a.Oswiadczam, ze zachodz^w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post?powania na podstawie art.

pzp (podac maj^c^ zastosowanie podstaw? wykluczenia spostod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23).*

* oswiadczenia zpkt 14a oraz 14b nalezy wypetnic tylko, jezeli dotyczq wykon^wcy

Podleaanie wykluczeniu

Jezeli w stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie ustawy
Prawo zamowieh pubHcznych oraz Wykonawca podjqt srodkl naprawcze, wystarczajqce do wykazania jego
rzetelnosci, winien on ziozyc odrqbne oswiadczenle, okrehlajqc, It podlega wykluczeniu oraz wskazujqc

rodzaj podjqtych srodkdw.
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14b.0swiadczam, le w zwi^zku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamowieri
publicznych, podjqtem nast^pujqce'jsrodki naprawcze:

Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp, Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mote przedstawic
dowody na to, ze podj^te przez niego srodki sg wystarczaj^ce do wykazania jegO rzetetno&ci, w szczegdInoSci udowodnic naprawienie
szkody wyrzqdzonej przestqpstwem tub przestqpstwem skarbowym, zadodduczynienie pleniqzne za doznanq krzywdq lub naprawienie
szkody, wyczerpujqce wyjadnienie stanu faktycznego oraz wspdipracq z organami dcigania oraz podjqcie konkretnych srodkdw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre sq odpowiednie dia zapobiegania daiszym przestqpstwom iub przest^pstwom
skarbowym iub nieprawidiowemu postqpowaniu wykonawcy,< Przepisu zdania pierwszego nie stosuje siq, jezeii wobec Wykonawcy,
bqdqcego podmiotem zbiprowym, orzeczonp prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania siq o udzieienie zamowienia oraz nie
upiynqi okrediony w tym wyroku pkres obowiqzywania tego zakazu.

14. Oswiadczamy, iz upowaznieriie osob reprezentuj^cych Wykonawcy w n:piejszym post^powaniu
(podpisujacych ofett?/formularze/oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS
lub CEIDG) b^dz z zal^czonego do niniejszego formularza oferty peinomocnictwa udzielonego przez osoby
odpowiednio upowaznione.

Osoba/osoby upowaznione
oswiadcZenia:

do reprezentacji Wykonawcy i podpisujqce ofert^/formularze/

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowainienia do repreZentowania Wykonawcy/

IS. Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowisi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o
udzieienie zamowienia publicznegd w niniejszym post?powaniu.**

*rozporz^,dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepljrwu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). I

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wylaczenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac
NIEDGTYCZY !

16. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nast?puj^ce wypelnione formularze, oswiadczenia
oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I,
2) regulamin swiadczenia using pocztbwych Wykonawcy (odpowiadaj^cy przedmiotowi zamowienia
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w pakiecie I) — jezeli Wykohawca posiada,
3) peinomocnictwo osob reptezentujs^cych Wykonawc? (oryginal. lub kopia poswiadczona notarialnie, odpis

notarialny) - jezeli dotyczy,
4) informacja, o ktorej mowa w art 91 ust3a pzp oraz podzielona piatnosc,
5) dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzony przez Prezesa

Urz^du Komunikacji Elektronicznej,
6) inne - jezeH dotyczy

Imi^ i nazwisko upelnomGcnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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OFERTA-PAKIETII

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
Natodowego Furiduszu Zdroyda
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adres e-mail: (jezeli Wykonawca posiada)

strona www: (jezeli Wykonawca posiada)

nt telefonu: nt faksu:

Wykonawca jest malym lub srednim przedsi^biorc^*

♦Jezeli wykonawca riie jest malym lub stednim przedsi^biorc^ - nalezy skreslic

W nawi^zaniu do ogloszenia o zamowieniu w trybie art. 138o i nn. pzp maj^cym za przedmiot swiadczenie
ustug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -pakiet II,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wbjewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie II zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen?:

zi brutto

Cena bmtto oferty podana powyzej stanowi I^czn^ sum^ bmtto wszystkich pozycji (razem brutto w zt) - pkt II
formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II.

UWAGA!

Patrz pkt XIII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzot informacji (art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc).

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si^ do swiadczenia uslugi w okresie od 14.02.2020 r. do 14.02.2021 r.,
przy uwzgl^dnieniu mozliwosci wydluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy
na pakiet II.
Pierwszym dniem realizacji umowy b^dzie 14.02.2020 r. albo termin:
- pozniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostala zawarta pozniej niz 14.02.2020 r.,
- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym
bylo mozliwe, a spowodowane byioby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansowych
z tytulu realizacji obecnie obowi^zuj^cej umowy lub umow.

3. Oswiadczamy, iz zwrot do nadawcy zwrotnego potwierdzenia odbioru przesylki (pokwitowanego przez
adresata) nast^poWal bgdzie niezwiocznie.

4. Oswiadczamy, iz:
a) Zobowi^zujemy si? odbierac przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pigc 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.
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Ponadto wykonawca umozliwia odbior i nadawanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach 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 moze wyznaczyc

do obsiugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy speiniaj^cy wymog okreslony w

pakiecie II w § 2 ust.3 wzoru 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 odlegiosci (obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego

w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

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

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy wamnki platnosci okreslone we wzorze umowy dla pakietu 11.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwiazanych niniejsz^ oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferta, rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

7. Oswiadczamy, ze zapoznaHsmy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy informacje

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

8. Oswiadczamy, ze zalaczony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakiem I wraz z zalacznikiem nr 5

do umowy - wzorem Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ, zostai przez nas zaakceptowany
i zobowiazujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umoWy na warunkach okreslonych
we wzorze umowy pakiet II, w rniejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej

Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia pubkcznego — zamowienie nr 27/us/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobowiazuj? si?/zobowiazujemy si? do;

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, przedmiotem
ktorej b?dzie Swiadczenie using pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w pakiecie II,
w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiazaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej
zostaly mi/nam przekazane,

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

10. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaja^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zujacyrni przepisami prawa, z zachowaniem

obowiazujacych norm odnoszacych si? do przedmiotu niniejszego zamowienia.

11. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta.jest jawna, za wyjatkiem informacji zawartych na stronach , ktore

stanowia tajemnic? pfzedsi?biotstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie moga zostac udost?pnione innym podrniotom.
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Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbiorstwa wytqcznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazai,

iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopetnienia ww. wymagan

oznaczat bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie catej tresci oferty wraz z zatqcznikami
a takze wszystkich informacji i dokumentow sktadanych w trakcie postqpowania.

12. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy nast?puj^c^ cz?sc zamowienia*:

* nale^y wypetnic wprzypadku wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy (wskazac cz^sc
zamowienia powierzonq podwykonawcy),

13. Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w post^powaniu okreslone w SIWZ oraz nie podlegam
wykluczeniu z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

12a.0swiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie art.

pzp (podac maj^cs), zastosowanie podstawq wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23).*

* oswiadczenia zpkt 13a oraz 13b nalezy wypetnic tylko, jezeli dotyczq wykonawcy

Podleaanie wykluczeniu

Jezeli w stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz Wykonawca podjqf irodki naprawcze, wystarczajqce do wykazania Jego
rzetelnosci, winien on ziozyd odrqbne oswiadczenie, okreslajqc, iz podlega wykluczeniu oraz wskazujqc
rodzaj podjqtych ̂ rodkow.

12b.0swiadczam, ze w zwi^zku z ww. okoliczno§ci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamdwieh

publicznych, podjqtem nast^pujqce srodki naprawcze:

Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13114 oraz 16-20 pzp, mote przedstawld
dowody na to, ze podj^te przez niego srodki sq wystarczajqce do wykazania Jego rzetelnosci, w szczegqlnoscl udowodnic naprawlenle
szkody wyrzqdzonej przestqpstwem lub przestqpstwem skarbowym, zadoscuczynlenle plenlpzne za doznanq krzywdq lub naprawlenle
szkody wyczerpujqce wyjasnlenle stanu faktycznego oraz wspolpracq z organami icigania oraz podjpcie konkretnych srodkdw
technlcznych, organlzacyjnych I kadrowych, ktore sq odpowlednle dia zapoblegania dalszym przestqpstwom lub przestqpstwom
skarbowym lub nieprawldlowemu postqpowanlu wykonawcy. Przeplsu zdanla plerwszego nie stosuje sip, Jezeli wobec Wykonawcy,
bqdqcego podmlotem zblorowym, orzeczono prawomocnym wyroklem sqdu zakaz ubiegania slq o udzlelenle zamowienia oraz nie
uplynqt okreslony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu.

14. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawcq w niniejszym postqpowaniu
(podpisuj^cych ofertq/formularze/oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS
lub CEIDG) b^dz z zali^czonego do niniejszego formularza oferty pelnomocnictwa udzielonego przez osoby
odpowiednio upowaznione.
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Osoba/osoby upowaznione do reprezenlacji Wykonawcy i podpisuj^ce ofert^/formularze/
oswiadczenia:

/  i nazwisko / /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

15. Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art, 14 RODO* wobec

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaUsmy w celu ubiegania si? o
udzielenie zamowienia pubHcznego w niniejszym post?powaniu.**

*rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i .w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz-uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac
NIE DOTYCZY

16. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nast?pujq,ce wypelnione formularze, oswiadczenia
oraz dokumenty:

1) formtilarz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II,
2) regulamin swiadczenia uslug pocztowych Wykonawcy (odpowiadajacy przedmiotowi zamowienia

w pakiecie II) — jezeli Wykonawca posiada,
3) pelnomocnictwo osob reprezentujacych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie, odpis

notariakiy) — jezeli dotyczy,

4) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc,
5) dokument potwierdzajacy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzonego przez

Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej, .
6) inne - jezek dotyczy

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

podpis
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O F E R T A - PAKIET ITT

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wpjewodzki
Narodowego Funduszu Zdtowia
ul, Kossutha 13

40-844 Katowice

adtes e-mail: (jezeli Wykonawca .posiada)

strona www: (jezeli Wykonawca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

Wykonawca jest malym lub srednim przedsi^biorc^*

*Niepotrzebne skreslic

W nawi^zaniu do ogloszenia o zamowieniu w trybie art. 138o pzp maj^cym za przedmiot swiadczenie ustug
pocztowych (ptzekazow pocztowych) -pakiet III,

1. ofemjemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie III zgpdnie
ze Specyfikacj^Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^:

zl brutto.

Cena brutto oferty podana powyiej stanowi kwotf wskazan^ w formularzu opis przedmiotu zamowienia
i kalkulacja cenowa pakiet III jako suma wartosci brutto z tabeli A i B oraz t^cznej wartosci brutto za zwroty
z tabeli C i D (wartosc brutto ustugi w zt)

UWAGA!

Patfz pkt XIII pkt 3 i pkt 4 SIW2 oraz wzor infotmacji (art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc).

2. Oswiadczamy, iz zobowiq^zujemy si? do swiadczenia uslugi w okresie od 14.02.2020 r. do 14.02.2021 r.,

przy uwzgl?dnieniu mozliwosci wydluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy
na pakiet III.

Pierwszym dniem reaKzacji umowy b?dzie 14.02.2020 r. albo termin:

- pozniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyrdku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostala zawarta pozniej niz 14.02.2020 r.,

- wczesniejszy, wskazany przez Zaniawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym
bylo mozliwe, a spowodowane byioby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansowych
z tytulu reaKzacji obecnie obowi^zuj^cej umowy lub umow.

3. Oswiadczamy, iz przekazy pocztowe b?d^, zlecane do reaKzacji poprzez stron? internetowq,

(adres strony). Korzystanie ze wskazanej strony internetowej nie wymaga instalowania
zadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach Zamawiaj^cego. Wykonawca uprawnia
Zamawiaj^cemu do korzystania z ww. strony internetowej w celu reaKzacji niniejszego zamowienia.

W drodze wy|^tku, w przypadku, gdyby reaKzacja przekazow krajowych poprzez ww. stron? internetow^

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu sily wyzszej, a takze w trybie awaryjnym
opisanym we wzorze umowy, nie byla mozKwa, strony dopuszczaj^ wowczas reaKzacj? przekazow
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pocztowych w placowce Wykonawcy. Wykonawca zobowi^zany jest posiadac co najmniej jedn^ placowk?

umozliwiaj^c^ realizacj? przekazow pocztowych.

Wykonawca dysponuje co najmniej jedn^ placowk^ w odleglosci nie wi^kszej niz 6 km od siedziby
Zamawiaj^,cego wKatowicach przyul. Kossutha 13: (adres).

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc realizowania przekazow pocztowych zagranicznych w placowce
pocztowej, jezeli Wykonawca nie posiada mozliwosci realizowania elektronicznych przekazow pocztowych

zagranicznych.

Oswiadczamy, ze oferowany przez nas termin dor^czenia odhiorcy kwoty pieni^znej wynosi 7 dni
roboczych Ucz^c od dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy kwota okreslona, w przekazie
pocztowym.

Przez termin dor^czenia odbiorcy kwoty pieni^inej rozumied naleiy rdwniei zawiadomienia o prdbie dorfczenia w przypadku nieobecnoSci
odbiorcy

4. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki plamosci okreslone we wZorze umowy pakiet III.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsza, oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferta rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznaUsmy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz, ze zdobyksmy informacje

niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakietu III, zostal przez.nas zaakceptowany
i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
we w;zorze umowy pakiet III, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. Oswiadczamy, ze zobowiazujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz obowiazujacymi przepisami prawa, z zachowaniem

obowiazujacych norm odnoszacych si? do przedmiotu niniejszego zamowienia.
9. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachoWania poufnosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej

Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwiazku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego — zamowienie nr 27/us/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobowiazuj? si?/zobowiazujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, przedmiotem
ktorej b?dzie Swiadczenie using pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w pakiecie I,
w okresie reahzacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiazaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej
zostaly mi/nam przekazane,

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

10. Oswiadczamy, ze ofert? podpisala osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w niniejszjmi
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 l^czna -

11. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyjatkiem informacji zawartych na stronach , ktore

stanowia tajemnic? ptzedsi?biotstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkureneji i jako takie nie moga zostac udost?pnione innym podmiotom.
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Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnic^ przedsiqbiorstwa wylqcznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terminie skiadania ofert zastrzegt, ze nie mogq one bye udost^pniane oraz wykazal,

iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopetnienia ww. wymagan

oznaczal bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie caiej tresci oferty wraz z zatqcznikami

a takze wszystkich informacji i dqkumentowsktqdanych w trakcie postqpowania.

12. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy nastgpuj^c^ cz^sc zamowienia*:

* naled:y wypetnic wprzypadku wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy (wskazac cz^sc
zamowienia powierzonq podwykonawcy).

13.'Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udziaiu w postepowaniu okreslpne w SIWZ oraz nie podlegamy
wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

13a.Oswiadczamy, ze zachodz^ w stosunku do nas podstawy wykluczenia z post?powania na podstawie art.

pzp (podac maj^c^ zastosowanie podstaw? wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23).*

* oswiadczenia zpkt 12a oraz 12b nalezy wypetnic tylko, jezeli dotyczq wykonawcy

Podieaanie wvkluczeniu

Jezeli w stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie ustawy
Prawo zamowien pubiicznych oraz Wykonawca podjqi irodki naprawcze, wystarczajqce do wykazania Jego
rzeteinosci, winien on ziozyc odrqbne oswiadczenie, okresiajqc, iz podiega wykluczeniu oraz wskazujqc
rodzaj podjqtych srodkdw.

13b.Oswiadczamy, ze w zwi^zku z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamowien

publicznych, .podj?iismy nast?pujqee srodki riaprawcze:

Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp, Wykonawca, ktdry podiega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13114 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowOdy na to, ze podjqte przez niego srodki sg wystarczajqce do wykazania jego rzeteinosci, w szczegdinosci udOwodnid naprawlenle
szkody wyrzqdzonej przestgpstwem lub przestppstvyem skarbowym, zadodcuczynlejnie pienlgzne za doznan^ krzywdg lub naprawlenle
szkody, wyczerpuj^ce wyjasriienie stanu faktycznego Oraz wspdipracg z organami sclgahia oraz podjgcle konkretnych srOdkdw
technicznych, organlzacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowlednie dia zapoblegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom
skarbowym lub nieprawldlowemu post^powaniu wykonawcy. Przeplsu zdania pierwszego nie stosuje.slg, Jezeli wobec Wykonawcy,
bgdqcego podmlotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyroklem sqdu zakaz ubiegania siq o udzielenle zamdwienia oraz nie
uplynql okreslony w tym wvroku okres obowiqzywanla tego zakazu.

14. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
(podpisuj^cych ofertg/formularze/oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencj^nego (tj. KRS
lub CEIDG) b^dz z zal^czonego do niniejszego formularza oferty pelnomocnictwa udzielonego przez osoby
odpowiednio upowaznione.
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Osoba/osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy i podpisuj^ce ofeft^/formularze/
oswiadczetiia:

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

15. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obpwis^zki infortnacyjne ptzewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowierda pubkcztiego w niniejszym post?powaniu.**

*rozporza.dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznycb w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchyleiiia dyrektywy 95/46/WE (ogdkie rozporZadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1). .

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycza,cych
lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 44 ust. 5
RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. naleizy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac
NIEDOTYCZY

16. Zal^cznikami do niniejszego fotmularza oferty nast^puj^ce wypelnione formularze, oswiadczenia
oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa pakiet III,
2) regulamin swiadczenia uslug pOcztowych Wykonawcy (odpowiadaj^cy przedmiotowi zamowienia

w pakiecie III) — jezeli Wykonawca posiada,
3) pelnomocnietwo os6b reprezentujit^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie,

odpis notarialny) ̂  jezeU dotyczy, ■ '
4) informacja, o ktdrej mbwa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc,
5) dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocZtowych prowadzonego przez

Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej,
6) inne - jezeh dotyczy

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I

Usiugi pocztowe nie wymagaj^ce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesylek

do nadawcy po wyczerpaniu mozliwoki dor?czenia lub wydania odbiorcy

I. Opis

1. Przedmiotein zamowienia jest swiadczenie using pocztowych w obrocie krajowym i zagranieznym dla Sl^skiego

Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie z warunkami okreslonymi

w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym forrnularzem oraz wzorem umowy pakiet I.

2. Wykonawca b^dzie w szczegolnosci zobowi^zany do swiadczenia using pocztowych przez 24 godziny na dob? przez
6 dni w tygodmu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz
do zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego zlokahzowanego w odleglosci
(obliczonej w Unit prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy ul. Kossutha 13.
Zamawiaj^cy b?dzie informowal Wykonawc? o zamiarze 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 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 dotycz^cy informowania o wysylce w soboty
z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

Wykonawca b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego, 5 razy w tygodniu tj. 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 urnozliwic odbiot 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 mozhwosc dor?czenia nadanych przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych
na calym terenie Rzeczpospohtej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarera Unii Europejskiej.

7. Dzieh odbioru przesylki przez Wykonawc? lub dor?czenia przesylki przez Zamawiaj^cego do punktu (placowki)
nadawczo-odbiorczego Wykonawcy uznaje si? za dzieh nadania przesylki. Wykonawca zobowi^zuje si? zatem przyj^c
przesylk? do reahzacji w tym samym dniu, w ktorym zostala ona dostarczona do Wykonawcy celem nadania (dzieh
dostarczenia przesylki do nadania b?dzie dniem nadania przesylki).

8. Po nadamu przesylek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego jeden egzemplarz ksi^zki nadawczej
(dowod nadania), jednak nie pozniej niz do godz. 10:00 nast?pnego dnia roboczego.

9. Dane o iloki przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranieznym pkreslone w formularzu opis przedmiotu
zamowienia i kalkulacja cenowa maj^charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy do skalkulowania ceny oferty
brutto /wynagrodzenia calkowitego brutto umowy/ i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania
do nadawania przesylek w podanych w formularzu Hosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach
umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w formularzu, pod warunkiem nieprzekroczenia wysokoki ceny oferty
brutto /wynagrodzenia calkowitego brutto umowy/. Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiaj^cego.

10. Zamawiaj^cy w ramach umowy b?dzie mial mozhwosc skorzystania z innych rodzajow przesylek, platnych zgodnie
z  aktualnym cenrhkiem Wykonawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia

i kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady, 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 zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj%cemu aktualny cennik Wykonawcy.

11. Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przysluguje Zamawiaj^cemu.
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II. Kalkulacja cenowa Pakiet I

Lp.. Rodzaj przesylki Waga przesylki
Prognozpwana
ilo^c przesylek

(szt.)

Cena

Jednostkowa
brutto

(zl)

Cena l^czna
brutto

(zl)
PxE)

A B C D E F

1.,
List zwykiy w obrocie

krajowym

do 350 g
100000

ponad 350 g do 500 g
200

ponad 500 g do lOOO g
5000

ponad 1000 g do 2000 g
10

2.

List zwykiy z pfzyspieszonym
terminem dor?czenia w obrocie

krajowym

do 350 g
80

ponad 350 g do 500 g
20

ponad 500 g do 1000 g
20

ponad 1000 g do 2000 g
2

3.
List polecony w obrocie

krajowym

do 350 g
267000

ponad 350 g do 500 g
50000

ponad 500 g do 1000 g
10000

ponad 1000 g do 2000 g
200

4.

List polecony z
przyspieszonym terminem

dof^czenia w obrocie
krajowym

do 350 g
31000

ponad 350 g do 500 g
5000

ponad 500 g do 1000 g
5000

ponad 1000 g do 2000 g
100

5-
,  Paczka pocztowa
w obrocie krajowym

ponad 2000 .g do 5000 g gabaryt
A

40

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
B

20

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

20
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(/j

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
B

10

6.

Paczka pocztowa z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
krajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

20

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
B

10

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

20

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
B

10

1

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor?czenia w obrocie
zagranicznym
Strefa A:Europa

do 50 g
5000

ponad 50 g do 100 g
5000

ponad 100 g do 350 g
500

ponad 350 g do 500 g
20

ponad 500 g do 1000 g
20

ponad 1000 g do 2000 g
2

8

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor^czenia strefa B
i strefa C

do 50 g

40

powyzej 50 g do 350 g

20

9.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym przesylka

listowa

20000

10.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym paczka

pocztowa

100

11.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

przesylka Hstowa

600

12.
Usluga zwrot do adresata
w obrocie krajowym

do 350 g

5000

ponad 350 g do 500 g
50

ponad 500 g do 1000 g
1000

ponad 1000 g do 2000 g

20
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13.
Ushiga zwrot do adresata w

obrocie zagranicznym
do 50 g

200 .

ponad 50 g do ICQ g 20

ponad 100 g do 350 g 10

ponad 350 g do 500 g 4

ponad 500 ,g do 1000 g 4  ■

ppnad 1000 g do 2000 g 2

Cena ryczaltowa za odbieranie korespondencji w calym okresie realizacjbumowy
w pakiecie I w zl brutto

CENA OFERTY BRUTTO W PAKIECIE I:

^ZEM BRUTTO w zlotych (suma wszystkich pozycji od 1 do 13 z kolumny F oraz ceny
ryczaltowej za odbieranie kprespondencji w pakiecie I brutto):

Imi^ i nazwisko upeteomocnionego prZedstawiciela Wykonawcy:

Data,

podpis
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet n

Uslugi pocztowe (tzw. przesyiki specjalne) wymagaj^ce zrealizowania w placowce pocztowej operatora wyznaczonego
oraz zwroty takich przesyiek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dorgczenia lub wydania odbiorcy.

I. Opis

1. Przedmiotem zamo-wienia jest swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla

Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie z warunkami

okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formulatzem oraz wzorem umowy pakiet 11.

2. Wykonawca b?dzie w szczegolnoki zobowi^zany do swiadczenia uslug pocztowych przez 24 godziny
na dob? przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyjqtkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
oraz do zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego zlokahzowanego
w odlegloki (obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaji^cego w Katowicach przy
ul. Kossutha 13. Zamawiaj^cy b?dzie informowal Wykonawc? o zamiarze nadania przesyiek w sobot?
z jednodniowym wyprzedzeniem. Adres ww. punktu Wykonawca zobowifizany jest wskazac w formularzu
oferty pakiet II. Zainawiaj^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 okre£ony w pkt 2. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania
o wysylce w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

4. Wykonawca b?dzie odbieral przesyiki z siedziby Zamawiaj^cego, 5 razy w tygodniu tj. od poniedzialku do
pi^tku w godzinach od 15:15—15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Odbioru przesyiek dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upowaznienia, ktorego wzor stanowil b?dzie zal^czrdk do umowy.

6. Wykonawca musi umozhwic odbior i nadanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych,
przesyiek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego . zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacji. , .

7. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic mozliwosc dor?czenia nadanych przez Zamawiaj^cego przesyiek
pocztowych na calym terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem
Urui Europejskiej.

8. Dzieh odbioru przesyiki przez Wykonawc? lub dor?czenia przesyiki przez Zamawiajiicego do punktu
(placowki) nadawczo-odbiorczego Wykonawcy uznaje si? za dzieh nadania przesyiki. Wykonawca
zobowi^zuje si? zatem przyjq,c przesylk? do reahzacji w tym samym dniu, w ktorym zostala ona dostarczona
do Wykonawcy celem nadania (dzieh dostarczenia przesyiki do nadania b?dzie dniem nadania przesyiki).

9. W przypadku, gdy Wykonawca rue jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana przez
Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu otrzymaiha od Zamawiaj^cego i w tym dniu
nadana. Dowod nadania przesyiki w placowce operatora wyznaczonego Wykonawca zobowiiizany b?dzie
dostarczyc Zamawiaj^cemu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do godz. 10.00 nast?pnego roboczego.

10. Dane o hosci przesyiek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okre£one w formularzu opis
przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy
do skalkulowania ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego umowy brutto) i nie stanowi^ ze strony
Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesyiek w podanych w formularzu ilokiach. Oznacza to,
ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy przesyiek moze bye inna niz wskazana w formularzu, pod
warunkiem nieprzekroczenia wysokoki ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego umowy brutto).
Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

II. Zamawiaj^cy w ramach umowy b?dzie mial mozliwosc skorzystania z innych rodzajow przesyiek, platnych
zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia

i kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowamu zasady, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych
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przesylek nie przekfoczy 1% ceny oferty brutto (wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy).

Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowi^zany b^dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu

aktualny cennik Wykonawcy.

12. Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przysluguje

Zamawiaj^cemu.

11. Kalkulacja cenowa Pakiet II

Lp. Rodzaj przesylki Waga przesylki
Prognozowana
ilo^c przesylek

(szt.)

Cena

jednostkowa
brutto

(zl)

Cena Iqezna
brutto

(zl)
(DxE)

A B C D E F

1.
List zwykly w obrocie

krajowym

do 350 g
100

ponad 350 g do 500 g
30

ponad 500 g do 1000 g
10

ponad 1000 g do 2000 g
5

2.

List zwykly z przyspieszonym
terminem dor^czenia w obrocie

krajowym

do 350 g
20

ponad 350 g do 500 g
10

ponad 500 g do 1000 g
5

ponad 1000 g do 2000 g
4

3.
List polecony w obrocie

taajowym

do 350 g
100

ponad 350 g do 500 g
20

ponad 500 g do 1000 g
10

ponad 1000 g do 2000 g
5

4.

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
krajowym

do 350 g
50

ponad 350 g do 500 g
10

ponad 500 g do 1000 g
5
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ponad 1000 g do 2000 g
5

5.
Paczka pocztowa
w obrocie krajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
B

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

1

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
B

6.

Paczka pocztowa z
przyspieszonym terminem

dorfczenia w obrocie
krajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

1

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt"
B

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

1

ponad 5000 g do 10000 g gabaiyt
B

1

7

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor?czenia w obrocie
zagranicznym
Strefa A:Eiiropa

do 50 g
1

ponad 50 g do 100 g

ponad 100 g do 350 g
1

ponad 350 g do 500 g
1

ponad 500 g do 1000 g

ponad 1000 g do 2000 g
1

8

List polecpny z
przyspieszonym temiinem

dor^czenia strefa B
i strefa C

do 50 g

powyzej 50 g do 350 g

1

9.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym przesyika

listowa

100

10.

Ushiga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym paczka

pocztowa

11.

Ushiga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

przesyika listowa

1

.It
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12.
Ushiga zwrot do adresata w

obrdcie krajowym

do 350 g
30

ponad 350 g do 500 g
20

ppnad 500 g do 1000 g
10

ponad 1000 g do 2000 g
5

13.
Ushiga zwrot do adresata w

obrocie zagraniciznym do 50 g
1

ponad 50 g do 100 g 1

ponad lOO.g do 350 g 1

ponad 350 g do 500 g 1

ponad 500 g do 1000 g

ponad 1000 g do 2000 g 1

Cena ryczaltowa za odbieranie korespondencji w calym okresie realizacji umowy
w pakiecie I w zl brutto

CENA OFERTY BRUTTO W PAKIECIE I:

RAZEM BRUTTO w zlotych (suma wszystkich pozycji od 1 do 13 z kolumny F oraz ceny
ryczaltowej za odbieranie korespondencji w pakiecie I brutto):

Imi^ i nazwisko upefaomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet HI

1. Opis

1. Przedmiotem zamowienia jest Iwiadczenie przez Wykonawce uslug pocztowych poiegaJecych
na realizowaniu przekazow pocztowyoh nadawanyoh przez Si^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego
Funduszu Zdrowia.

2. Szacunkpwe dane dotyczece (jo^ci i kwot przekazow pocztowych:
a) szacunkowa miesieezna kwota wyptat wynosi 100 000,00 zi;
b) szacunkowa miesieezna ilosc wyptat wynosi 50 szt.
c) w okresie 12 miesiecy poprzedzaJecych date zatwierdzenia SiWZ brak byto zamowionych przekazow

zagranicznych.
3. Zamawiajecy zastrzega sobie prawo do zmiany iiosci wyptat oraz wyptaconych kwot w zaIeznoSci
od potrzeb.
4. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany w terminie okreslonym w umowie lub do dnia
wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy jego wykorzystanie
nastepi przed uptywem tego terminu.
5 Zamawiajecy jest zobowiqzany do kontroli wykorzystania wartosci umowy.
6. Uruchomienie ̂ wiadczenia ustugi musi nast^pic niezwtocznie po zawarciu umowy.
7. Przedmiot zambwienia obejmuje:
1) reaiizowanie przekazbw pocztowych w obrocie krajowym adresatom wskazanym przez

Zamawiajqcego;
2) zwrot kwot pienieznych okreblonych w przekazach pocztowych do Zamawlajecego w przypadku

wyczerpania mozliwosci doreczenia lub wydania adresatowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawp Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) oraz aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

3) reaiizowanie przekazbw w obrocie miedzynarodowym (przekazy pocztowe zagraniczne) adresatom
wskazanym przez Zamawiajqcegp oraz zwrot kwot pienieznych okreslonych w przekazach pocztowych
do Zamawiajpcego w przypadku wyczerpania mo^iiwobci doreczenia lub wydania adresatowi
zagranicznemu.
8. Nadawca przekazbw - Zamawiajpcy bedzie nadawat przekazy pocztowe od poniedziatku do piptku
z wyteczeniem dni woinych od pracy.
Wykonawca nie moze ograniczyc kwoty przekazu.
9. Potwierdzenie przyjecia do realizacji przekazu musi nastqpib w tym samym dniu w ktorym nastepuje
zasilenie rachunku bankowego,
10. Wykonawca jest zobowipzany do doreczenia adresatom kwot pienieznych okreslonych
w przekazach pocztowych na kazdy wskazany przez Zamawiajpcego adres.
11. Przyjecie przez Wykonawce przekazu pocztowego bedzie dokonywane przekazem elektronicznym,
nadawanym poprzez aplikacje udostepnionqZamawiajecemu przez Wykonawce na stronie internetowej
Wykonawcy, i bedzie polegato na:
а) zaiogowaniu sie do aplikacji na stronie internetowej Wykonawcy w celu nadania przekazow;
c) przekazaniu przez Zamawiajpcego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
srodkow pienieznych w wysokobci rownej sumie kwot przekazbw.
Wynagrodzenie za realizacje przekazbw zostanie obliczone na podstawie ceny jednostkowej

~ za realizacje przekazu oraz ilobci nadanych przekazow.
12. Aplikacja do wysytania przekazow musi byb udostepniona na stronie internetowej Wykonawcy
i posiadab nastepujqce funkcje:
1) Mozliwosc pracy wielu uzytkownikbw w tym samym czasie w ramach jednego kiienta,
2) Logowanie do aplikacji poprzez strone internetowq,
3) Mozliwosb rejestracji przekazu recznie (dane adresata, kwota przekazu, tytut, przyczyna zwrotu),
4) Automatyczne naliczanie optat za wystane przekazy,
5) Sprawdzenie stanu realizacji przekazu,
б) Mozliwosc wydrukowania:
a) potwierdzenia nadania przekazu,
b) pocztowej ksi^zki nadawczej,
c) raportu stanu realizacji,
d) zestawienia zwrbconych przekazbw.

1 I S t r o n a
M
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Zamawiajqey dopuszcza mo2liwosc realizowania przekazbw pocztowych w placbwce pocztowej
w sytuacjach opisanych we wzorze umowy.

13. Niezwtocznie po zawarciu umowy - w przypadku, gdy Strony uznaj^ przeszkolenie za konieczne do
prawidtowej realizaeji umowy - Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiajqcego pracownikdw
wyznaczonych przez Zamawiajqcego w zakresie obstugi aplikacji do wysylania przekazbw.
14. W przypadku aWarii aplikacji do wysyiania przekazbw Zamawiajqcy i Wykonawca (osoby
upowaznione do nadzorowania umowy) ustala awaryjna procedure nadawania przekazbw,
w szczegdlnosci w zaiezno§ci od potrzeb: adresy poczty eiektronicznej, na ktbre b^da wysyiane dane
do nadania przekazow, sposob zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dost^pem, sposbb
dostarczania danych do nadania przekazow na no^nikach elektronicznych.
W przypadku uruehomienia awaryjnej procedury nadawania przekazow ceny oraz prowizje okre^lone
w umowie nie ulegaja zmianie.
15. Wykonawca jest zobowiazany do doraczenia odbiorcy kwoty pieniaznej okreSlonej w przekazie
pocztowym albo zawiadomienia o probie doraczenia najpbzniej w ciagu 7 dni roboczych, liczac od
dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwota okreSIona w przekazie pocztowym.
16. Za dni robocze uznaje sia dni od poniedziaiku do piatku z Wytaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
17. W przypadku, gdy doraczenie kwoty pieniaznej okreslonej w przekazie pocztowym nie bylo moziliwe
z powodu nieobecnosci odbiorcy, Wykonawca jest zobowiazany wystawic awizo zawierajace
CO najmniej nastapujace informacje:
a) data ' godzina obecnosci doraczyciela u odbiorcy,
b) podpis iub identyfikator umozliwiajacy jedndznaczne ustaienie danych osobowych doraczyciela
(w szczegolnoSci w przypadku reklamacji),
c) informacja, w jakiej placowce pocztowej i w jakich godzlnach mozna osobl^cle odebrac kwota
przekazu.
18. Awizo jest wazne 7 dni od daty jego wystawienia.
19. W przypadku, gdy odbiorca nie odbierze kwoty przekazu we wskazanej piacbwce Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany ponownje awizowab z zachowaniem zasad okre^lonyeh w pkt 17 i nn.
20. Kwoty pieniazne okreblone w przekazach pocztowych, ktbre nie zostaty wyptacone odbiorcy,
Wykonawca jest zobowiazany zwrbcic przelewem na rachunek bahkowy Zamawiajacego w ciagu 7 dni
roboczych po uplywie terminu do ich odbioru przez odbiorca przekazu.
22. Zamawiajacy oraz adresat przekazu maja prawo zgtoszenia do Wykonawcy reklamacji dotyczacej
reaiizowania przekazu pocztowego.

2. Kalkulacja cenowa

Tabela A

Lp.

Szacowana warto^f

kwoty przekaz6w
krajowych brutto

wzl

Szacowana

liczba

przekaz6w

Wysokoid oplaty
za jeden przekaz
krajowy brutto w

zl

Laczna wartoid
za przekazy brutto

(warto^d C x wartoSd D)

Wysoko^d prowizji
pobierauej od kwoty
jeduego przekazu
wyra4ona w %

Laczua warto^d prowizji
(wartoSd B x wartbJd F)

Warto^d brutto

usiugi w zl
(suma £ oraz G)

A B C D E F G H

1 1 500 000,00 800

n a
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Tahfcla B

Lp.

Szacowana wartoiSd

lovoty przekaz(3w
zagranicznych

■brutto
wzl

Szacowana
liczba

przekazdw

Wysokoifi opiaty
za jeden przekaz

zagraniczny
brutto w zi

Lqczna warto^i
za przekazy brutto

(wartoSd C x wartoSi D)

Wysoko^d prowizji
pobieranej od kwoty

jednego przekazu
wyraiona w %

Lqczna wartoS6 prowizji
(warto^d B x wartoJi F)

Wartoii brutto
usiugi w zl

(suma E oraz G)

A B C D E F G H

2 30 000,00 5

Tabela C

Lp.

Szacowana
liczba

zwrotdw
krajowych

Wysoko^6 opiaty
za jeden zwrot

krajowy brutto w
zl

Lqczna warto^d
za zwroty brutto

(warto^d B X wai-to^d C)

A B C D

3 . 5

Tabela 0

Lp.

Szacowana
liczba

zwrotdw
zagranicznych

WysokoJd opiaty
za jeden zwrot
zagraniezny
brutto w zl

Lqczna wartoid
za zwroty brutto

(wartoJd B x wartoJd
C)

A B C D

4 2

Cena, brutto, oferty: wartosc brutto ustugi z tabeli A + wartosc brutto ustugi z tabeli B +
Iqczna wartosc za zwroty brutto z tabeli C + l^czna wartosc za zwroty brutto z tabeli D

zl brutto

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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UMOWA Nf

. zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdtowia

Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim w Katowicach, w imieniu ktorego dziala:

-  , zwanym dale] „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , dziaiaj^cym

na podstawie , w imieniu ktorego dziaia:.

, zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej :

§1 ■

1. , Przedmiot umowy obejmuje swiadczenie using pocztowych w obtocie krajowym i zagranicznym,

polegaj^cych na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor^czaniu nast^puj^cych przesylek:

1) Listow (gabaryt A i B):

a) zwyklych,

b) zwyklych z przyspieszonym- terminem dor^czenia,

c) poleconych,

d) poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbiom,

e) poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia,

^  poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia za zwromym potwierdzeniem odbiom,

2) Paczek:

a) z przyspieszonym terminem dor^czenia,

b) za zwromym potwierdzeniem odbiom,

c) za zwromym potwierdzeniem odbiom z przyspieszonym terminem dorgczenia.

2. , Zamawiaj^cy ma mozliwosc oplacania przesylek okreslonych w ust. 1 w formie oplaty przerzuconej

na adresata w obrocie krajowym.

3. Umowa obejmuje rowniez zwrot do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozUwosci ich dor^czenia

lub wydania odbiorcy.

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przesylki pocztowe byly dostarczane na.zasadach okreslonych w powszechnie

obowi^zuj^cych przepisach prawa, w szczegolnosci na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo

pocztowe (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188) oraz na zasadach okreslonych w aktach wewn^trznych

Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

tj. w RegulaminieyV^^// Wjkonama posiada- (ewenmalnie regulaminach) swiadczenia uslug pocztowych

Wykonawcy (zwanym dalej „regulaminem"), stanowi^cym zalacznik nr 2 do umowy [;rapis s'ostanie umies^cs'ony

w ̂ aleitnosci od posiadania remlaminu]. Zastrzega si?, ze postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne)

z postanowieniami umowy nie b?d^ mialy zastosowania. W przypadku sprzecznosci pomi?dzy

postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy, rozstrzygac b?dzie tresc umowy.

5. Strony dopuszczaj^ mozliwosc dokonywania przez Wykonawc? w trakcie realizacji umowy nieistomych

zmian w tresci regulaminu (zalacznik nr 2 do umowy). do czego wystarczy pisemne zawiadomienie przeslane

do Zamawiaj^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istoma, nie b?dzie ona wi^zala Stron
I

umowy.

6. Umowa b?dzie reaUzowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozbn^ w zamowieniu nr 27/us/2019 pakiet I,

w :tym zgodnie z Opisem przedmiom umowy i kalkulacj^ cenow^, stanowi^cym zalacznik nr 1 do umowy.
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7. Strony Umowy mog^ rozszerzyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy (tj. zwi^kszyc

ilosc zamawianych uslug) w opafciu o okteslone w umowie ceny jednostkowe.

W takim przypadku Strony nie musz^ wskazywac ilosci zamaydanych dodatkowo poszczegolnych using.

Wynagrodzeriie umpwne b^dzie mogio wowczas wzrosn^c o kwot? nie wyzszq, niz 300 000 zl bmtto.

Wysokosc wzrostu b?dzie uzalezniona od wysokosci posiadanych przez Zamawiaj^cego srodkow

finansowych.

8. Niezaleznie od regulacji ust. 7 Strony Umo\vy mog^ dokonac przediuzenia terminu obowi^zywania umowy.

Przediuzenie terminu nast^i w.drodze pisemnego aneksu. Strony mog^ przediuzyc termin obowi^zywania

umowy maksymainie o cztery miesi^ce.

9. Ilekroc w umowie mowa jest o „dniach roboczych" nalezy przez to rozumiec wszystkie dni kalendarzowe

za wyj^tkiem dni ustawowo woliiych od pracy (tj. dni swi^tecznych i niedziel) oraz sobot.

[ust.10 i ust. 11 — r^stanie ivprowad^nj jes^eli dotyct^ Wykonanx^]

10.Wykonawca powier^ podnykonanxylpodwykonawcom, spmowienia mskaspnci w ofercie Wykonawy s(tos^nej

w s^amdwieniu nr 211vts 12019 pakietl, jt.

11.W toku realispgi umony Wykonawca mo^e dokonac s^miany podnykonawty bcid^ s^esygnowac ̂ podnykqnanxy wskas^anego w

oferde Wykonanxy sjo^nejw ts^amowieniu ;«r27/us/2019pakietl. Zmiana hcid^resygnacja winna nast(^icw drod'sppisemnego

aneksu do umony. —jei^eli dotycsy

§2

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze jest wiascicielem maszyn do frankowania oraz terminali, wskazanych

w zaiaczniku nr 3 do umowy. ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si? pbsiugiwal przy realizacji niniejszej umowy

(maszyny podane w poz. 3 oraz 4 zaiq.cznika nr 3 do umowy peini^ funkcj? rezerwowych).

2. W przypadku koniecznosci dostosowania terminali lub maszyn do frankowania, . o ktorych mowa

w ustl oraz 2a, do wymogow Wykonawcy w zwi^zku z reaUzacj^ niniejszej umowy, wszelkie koszty

dostosowania (w tym przeprogramowania) maszyn zobowi^zuje si? w calosci pokryc Wykonawca.

2a. W przjrpadku braku mozHwosci dostosowania terrninala lub danej maszyny do frankowania do wymogow

Wykonawcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowi^zuje si? do uzyczenia

(nieodplatnie) Zamawiaj^cemu na czas realizacji umowy terminala oraz maszyny do frankowania

o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych od parametrow urz^dzen posiadanych przez

Zamawiaj^cego, a wskazanych w zaiaczniku nr 3 ,do umowy.

3. W przypadku awarii terminala albo maszyny do frankowania Zamawiaj^cy niezwiocznie powiadomi

o niniejszym Wykonawc? (na'adres e-mail: : ) wskazuj^c,

planowany okres naprawy.

§3

1. Warunkiem uiszczenia oplat przy uzyciu terminala oraz maszjmy do frankowania jest wykonanie przez

Zamawiaj^cego czynnosci polegaj^cych na:

1) ■ wydawaniu przesylek osobie upowaznionej przez wykonawc? lub samodzielne dostarczanie przesylek

przez Zamawiaj^cego do wyznaczonej placowki Wykonawcy wskazanej w umowie,

2) adresowaniu, oznakowaniu i opakowaniu przesylek zgodnie z wymaganiami Wykonawcy okreslonymi

w regulaminie,

3) wypelnieniu przeznaczonych dla nadawcy cz?sci w formularzach adresowych,

4) nanoszeniu przy uzyciu terminala lub maszyny do frankowania na przesylkach, znaku oplaty ppcztowej

w wysokosci zgodnej z cenami wynikaj^cymi z zalacznika nr 1 do umowy.

2  '
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5) ximieszczeniu oznaczenia potwierdzaj^cego wniesienie opiaty za uslugg w postaci napisu, nadruku

lub odcisku piecz^ci o tresci uzgodnionej z Wykonawc^

6) wlasciyym przygotowaniu przez Zamawiaj^cego przesyiek pocztowych do nadaxiia oraz sporz^dzaniu

zestawienia ilosciowego nadanych przesyiek zwyklych oraz zestawienia (ksi^zki nadawczej) dla przesyiek

rejestrowanych., Przedmiotowe zestawienia bgdq, sporz^dzane w dwoch egzemplarzach, po jednym dla

Wykonawcy i Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy umieszczac bgdzie na przesylkach w spos6b czytekiy

i trwaiy informacje jednoznacznie identyfikuj^ce adresata i nadawc?, okreslaj^c jednoczesnie rodzaj

przesylki, znak oplaty oraz^druk z numerem nadawczym „R" w przypadku przesyiek poleconych.

7) sporz^dzaniu w dwoch egzertiplarzach, 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 przesyiek rejestrowanych, wpisuji^c kazd% przesylk^ kolejno

w oddzieln^ pozycj? czytelnie, zgodnie z okresleniem 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",

zestawienia dla przesyiek nierejestrowanych.b)

8) nadawaniu przesyiek w stanie uporz^dkowanym, tj. przekazaniu przesyiek ulozonych strong adresow^

w tym samym kierunku:

a) rejestrowanych — wedlug kolejnosci wpisow w pocztowej ksi^zce nadawczej, dokonywanych

z uwzgl^dnieniem podzialu na: poszczegolne rodzaje using, przesylki krajowe i zagraniczne, zwykle

i z przyspieszonym terminem dqr^czenia,

b) nierejestrowanych.

la. Warunkiem zastosowania formy oplaty z dolu w przypadku oplaty. przerzuconej na adresata jest wykohanie

przez Zamawiaj^cego czynnqsci polegaj^cej na nadruku na kopercie tresci:

„OPLATA PRZERZUCONANA ADRESATA

umowa nt

z dnia "

2. Wykonawca b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu tj. od poniedzialku

do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyjq^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbioru przesyiek

dokonywac b^dzie upowazndonyprzedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upowaznienia, ktorego

wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesyiek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zarnawiaj^cego

jeden egzemplarz ksi^zki nadawczej (dowod nadanja), jednak nie pozniej niz do godz. 10:00 nastgpnego dnia

-roboczego za wyj^tkiem soboty (od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

po dniu nadania przesyiek. Ponadto Wykonawca musi umozliwic odbior i nadawanie we wskazanych przez

Wykonawcq placowkach pocztowych, przesyiek 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 przesyiek w sobot?

z jednodniowym 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.

Wskazany punkt (placowka) nadaw;czo-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. Kossutlia 13. Zmiana wskazanej placowki b?dzie mozUwa przy zachowaniu wymogu odleglosci

od ww." siedziby Zamawiaj^cego w' drodze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy skierowanego

3.
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do Zamawiajj^cego. Zmiana niezgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zama-wiaj^cego w Katowicach
b^dzie bezskuteczna. .

3a. Wykonawca moze wyznaczyc do obstugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczo-
odbiorczy speiniaj^cy wyinbg okreslony ust. 3. W takkn ptzypadku zapis dotycz^cy informbwania
o wysyice w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie miai zastosowania.

4. Wykonawca zapewnia dor^czenie nadanych przez Zamawiaj^cego przesyiek pocztowych na calym terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej gtanicami, w tym rpwniez poza obszarem Unii Europejskiej.

5. W przypadku przesyiek ze zwrolaaym potwierdzeniem odbioru Wykonawca b^dzie dostarczai niezwlocznie

do siedziby Zamawiaj^cego (zgodnie z adresem nadania przesyiki ppcztowej) pokwitpwane przez adresata
zwrptne potwierdzenie pdbipru.; Zwrptne pptwierdzenie pdbipru Wykpnawca b^dzie dostarczai do siedziby
Zamawiaj^cego zaopatrzone w dat? i czytelny podpis odbiorcy przesyiki.
W przypadku nieobecnosci adresata, ̂ przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o probie
dorgczenia przesyiki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat moze odebrac przesyik?. Po upiywie
terminu odbioru przesyika zwracana jest Zamawiaj^cemu niezwlocznie wraz z podaniem przyczyny
nieodebrania przez adresata.

6. Using? pocztowa w zakresie przesyiki rejestrowanej uwaza si? za niewykonan% jezeli dor?czenie przesyiki

rejestrowanej iub zawiadomienie o.probie jej dor?czenia, nie nastapiio w terminie 14 dni od dnia nadania.

7. Zamawiajacy b?dzie korzystai wyiacznie ze swojego opakowania przesyiek, nie dopuszcza si? stosowania

opakowan Wykonawcy.

8.. Przedmiot umowy obejmuje rowniez paczki poiecone rozumiane jako przesyiki o wadze powyzej 2 kg.
9. Zamawiajacy b?dzie korzystai z wzorow drukow potwierdzenia odbioru o tresci uzgodnionej z Wykonawca

iiib wskazanej w regulamime (zaiacznik nr 2' do umow). Wykonawca zobpwiazuje si? zapewnic
Zamawiajacemu nieodpiatnie druki zwrotnych potwierdzen odbioru (ZPO) oraz druki z numerem

nadawczym „R" - w przypadku przesyiek poleconych. Wykonawca zobowiazuje si? dostarczac wyzej
wskazane druki na biezaco w iipsciach uzgodnionych z Zamawiajacym.

10. Wymagania w zakresie adresowania i opakowania przesyiek okreslaja nast?pujaee akty prawne:

1) Rozporzadzenie Ministra- Infrastruktury w sprawie warunkow wykonywania powszecbnych using
pocztowych,

2) Reguiamin swiadczenia using pocztowych w brzmieniu dostarczonym przez Wykonawc?y>^«/z dotya^

3) Polska Norma - koperty hstowe i kartki pocztowe PN-T-85004,

4) Poiska Norma - koperty listowe do automatyeznego opracowywania PN-T-85003,

5) Polska,Norma - koperty korespondencyjne PN-ISO 269.

6) Swiatowa Konwencja Pocztowa - Protokoi Kohcowy - Bukareszt 2004 (Dz. U. Nr 206, poz. 1494 z
dnia 8 Ustopada 2007 r.)

7) Reguiamin Poczty Listowej - Protokoi Kohcowy - Berno 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 z dnia 21
czerwca 2007 r.).

11. Dane o Hosci-przesyiek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w zaiacznikn nr 1.

do- umowy maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element siuz^cy do. skalkuiowania wynagrodzenia
caikowitego brutto umowy i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesyiek
w, podanych w tym- zai^czniku dosciach. Oznacza to, ze faktyczna dose nadanych w ramach umowy

przesyiek moze bye inna niz wskazana; w zaiaczniku nr 1 do umowy pod warunkiem nieprzekroczenia
wysokosei wynagrodzenia caikowitego brutto umowy okreslonego w §6 ust.l umowy. Wykonawcy nie
przysiuguj^z tego tytuiu zadne roszczerda w stosunku do Zamawiaj^cego.

12. Strony, dopuszczaj^ mozdwosc skorzystania przez Zamawiaj^cego z innych rodzajow przesyiek - piatnych

, zgodthe z aktufilnym cennikiem Wykonawcy - niz wymienione w zaiaczniku nr 1 do umowy. przy
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zachowaniu zasady, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesyiek nie przekroczy 1% wysokosci
wynagrodzenia caikowitego.brutto umowy okreslonego w §6 ust.l umowy. Wykpnawca na potrzeby innych
rodzajow przesyiek zobowi^zuje si? dostarczyc Zamawiaj^cemu aktualny cennik Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac przesylki pocztowe dp siedziby Zamawiaj^cego codziennie
od poniedziaiku dp pi^tku, za wyj^tldem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 9.30.

14. Wykonawca zobowis^zuje si? dostarczac przesylki pocztowe polecone w stanie uporz^^owanym
tj. poukladane wg kolejnosci zgodnej z zestawieniem zbiorczym dostarczanych przesyiek pocztowych.

15. Maszyna znakuj^ca inoz? pracowac w systemie zdalnego zarz^dzania.

§4
Terminy dor?c2en

1. Przesylki b?d% dor?czane w nast?puj^cycb terrninach:

1) nie pozniej niz w ci^gu 2 dni roboczych pp dniu nadania - w przypadku przesylki z przyspieszonym terminem
dor?czenia,

2), nie ppzniej niz w ci^u 4 dni rpboczych pp dniu nadania - w przypadku przesylki bez przyspieszpnego
terminu dor?czenia.

Wymienione w pkt 1 i 2 terminy dotycz^ przesyiek w pbrocie krajowym.
2. Dzieh odbioru przesylki przez Wykonawc? i takze dzieh dor?czenia przesylki przez Zamawiaj^cego

do punktu (placowki)- nadawczo-odbiorczegp Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust.2 umowy, uznaje si?
za dzien nadania przesylki. Wykonawca zpbowi^zuje si? zatem przyjs^c przesylk? do realizacji w tym samym
dniu, w ktorym zostala ona odebrana przez Wykpnawc? lub dostarczona dp Wykonawcy przez
Zamawiaj^,cego celem nadania (dzieh odebrania przesylki przez Wykonawc? lub dostarczenia przesylki przez
Zamawiaj^,cego do nadania b?dzie dniem nadania przesylki).

Termin dor?czenia przesyiek nadanych po godzinie 15.00 hczony b?dzie od nast?pnego dnia roboczego
po dniu nadania.

3. Dowod nadania przesylki rejestrowanej Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do gpdz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.

4; Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy w rozumieniu, ustawy Prawo pocztowe, przysluguje Zamawiaj^cemu.

§5

Niedor?czone przesylki pocztowe Wykonawca zobowistzuje si? dostarczac do siedziby Zamawiaj^cego przy
ul. Kossutha l3 w Katowicach niezwlocznie po wyczerpaniu mozliwosci ich dor?czenia lub wydania odbiorcy,
z podaniem przyczyny zwrotu.

■  , §6

"I. Wynagrodzenie calkowite z tytulu reaUzacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty zt
brutto (slownie: /lOO zlotych brutto). ■

la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w § 13 umowy dotyczy nast?puj^cych elementow

kalkulacji cenowej (zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy):

(t^apis stosownie do deklaraqi WjkonawQi naJormularvp w^r informagi, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a psp ora^pod^elona
: ptatnosc). ' ' ■ ■ • .

-je^li dotyc^
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2. Wynagrodzenie caikowite brutto okreslone w ust. 1 nimejszego paragtafu zawiera wszelkie koszty, opiaty
i podatki, zwi^zane z realizacjq, przedmiotu umowy, w tym koszty odbierania przesylek, przemieszczenia
i dorgczenia oraz zwrotu przesylek do miejsc przeznaczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowi^zuj^cymi przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne b^dzie w okresach miesi^cznych (okresem rozliczeniowym
jest miesi^c):

1) za dany miesi^c z gory — dotyczy swiadczenia usiug obj^tych niniejsz^ umow^ uzyciu urz^dzenia
(maszyny do frankowania) umozliwiaj^cego naniesienie znaku opiaty pocztowej na nadawan^, przesylkg,
a tym samym jej uiszczenie,

2) za dany miesiac z dolu — w przypadku oplat za zwrot do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozliwosci
ich dor?czenia lub wydania odbiorcy, w przypadku przesylek z oplatq, 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 Ucz^c od dnia wystawienia
faktury VAT za dany miesiac, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT
do siedziby Zamawiaj^cego nast^i w ci^u 7 dni roboczych licz^c od dnia wystawienia faktury.
W przeciwnym wypadku termin platnosci faktury VAT wynosi: w ci^gu 10 dni licz^c od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^,cego.

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 mozliwosci
dorgczenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy
— ustalona i obHczona w oparciu o dostarczon^ przez Wykonawc? speiyfikag^ wykonanych usiug dotycz^c^
danego miesi^ca rozliczeniowego.

5- W przypadku wynagrodzenia platnego z gory. Wykonawca w terminie 7 dni od zakohczenia danego miesi^ca
rozliczeniowego sporz^dzi i przekaze Zamawiaj^cemu speyfikacj^ nykonanych ustu^. W przypadku, gdy wplaty
wniesione przez Zamawiajq,cego w danym miesi^cu rozliczeniowym oraz ewentualne kwoty wplat
z poprzednich okresow rozhczeniowych b?d^ wyzsze niz wynagrodzenie faktycznie nalezne z tytulu realizacji
umowy za dany miesiac (nadplata), Wykonawca zaliczy kwot§ nadplaty na poczet oplat naleznych
w nast^pnym okresie rozliczeniowym. 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 nie podlegaj^ zmianie w trakcie obowi^zywania umowy. Wykonawca nie moze do cen wskazanych w
zalaczniku nr 1 do umowy dohczac zadnych dodatkowych oplat.

7. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wymienione w zalaczniku nr 1 do umowy b^d^ mogly
zostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca do rozliczeh
z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zalacznilm nr 1 do umowy. przy

jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktorego obnizenie cen
b?dzie obowi^zywalo. Powyzsze zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.

8. Zamawiaj^cy dokonywac bgdzie wysylki przesylek pocztowych stosownie do potrzeb, a Wykonawca
oswiadcza, ze nie b?dzie wzgl^dem Zamawiaj^cego wnosil roszczeh z tytulu innej ilosci wysylanych przesylek
pocztowych niz okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy.

9. Zamawiaj^cy zobowiq,zuje si? do stalego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkowitego umowy,
o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu.

10. PlatnOj^ci, o ktorych mowa w nimejszym paragrafie, dokonywane b?dq, w formie przelewu:
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- w przypadku oplaty z dolu - na rachunek wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT,

- w przypadku opiaty z gory - na rachunek bankowy Wykonawcy: Zama-wia]\cy
b^dzie uiszczai opiatg z gory w wysokosci kazdorazowp ustalanej stosownie do potrzeb Sl^skiego OW
NFZ. W terminie do 7 dni licz^c od wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy, Wykonawca.

zqbowiq^zuje sip wystawic i dostarczyc do siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo. wystawion^ fakturp VAT

o wartosci brutto rownej uiszczonej z gory opiacie.

11. Za dzieh zaplaty uznaje sip dzieh wpiywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy, za wyj^tkiem

swiadczenia using przy pomocy maszyny JEcankuj^cej, wowczas za dzieh zaplaty uznaje sip dzieh obci^zenia

rachunku bankowego Zamawiaj^cego.

12. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodZenia, liczone od dnia

nastppnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.

13. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawcp na osobp trzeci^ wymaga

pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.

14. Faktura VAT powinna uwzglpdniac ponizsze dane nabywcy, a takze — jezeli dotyczy - zapis

o mechanizmie podzielonej platiiosci;

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziby w Warszawie, ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP:

1070001057.

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

Katowice.

15. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT (tzw. biala

lista) wproWadzonego ustaw^ z diha 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i using oraz

niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

§7

1. Strony zobowi^zuj^ sip do niezwlocznego, wzajemnego,. pisemnego powiadamiania sip o zmianach

dotycz^cych okreslonych w umowie naZw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespondencji, bez

koniecznosci sporz^dzania aneksu do . niniejszej umowy. Korespondencjp dorpczon^ na adresy

do korespondencji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dorpczonji, 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 aktualnego

adresu.

2. Strony ustalaj% ze aktualne adresy do korespondencji s^ nastppuj^ce:

Wykonawca; :

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki w Biatowicach, ul. Kossutba

13, 40-844 Katowice.

§8

1. ReMamacjp z tymlu niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi objptej niniejsz^: umow^ Zamawiaj^cy

moze zglosic do Wykonawcy po uplywie 14 dni od nadania przesylki rejestrowanej, nie pozniej niz ci^gu

12 miesipcy w obrocie krajowym i w ciqgu 6 miesipcy w obrocie zagranicznym od ich nadania.

2. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamacjp nie moze przekroczyc 30 dni licz^c od dnia otrzymania

reklamacji przez Wykonawcp z zastrzezeniem regulacji wynikaj^cych z przepisow mipdzynarodowych.

3. W przypadku zaginipcia zwrotnego potwierdzenia odbiom Wykonawca zobowiq^zuje sip do niezwlocznego

wystawienia jego duphkatu niezaleznie od przyczyn zaginipcia.
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§9

1. W przypadku niewykonama lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada na zasadach

reguluj^cych odpo-wiedzialnosc operatora pocztowego okreslonych w ustawie Prawo Pocztowe,

z zastrzezeniem ust.2-6 niniejszego paragrafu oraz §12 ustl umowy.

2. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umownq^ w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

calkowitego brutto umowy okreslonego w §6 ustl umowy, jezek Zamawiaj^cy rozwi^ze umow? za 30

dniowym wypowiedzeniem w ptzypadku raz^cego naruszenia przez Wykonawc? jej postanowien.

Wypowiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania

naruszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania namszen w terrninie wskazanym w pisemnym

wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow?.,

Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiej^:

1) wyst^ienie sytuacji opisanych w § 3 ust. 6, lub

2) niedotfzymanie ktoregokolwiek z terminow, o ktorych mowa w § 4 ust.l, lub

3) zagubienie przesylki,

- w przypadku co najmniej 500 przesyiek w okresie jednego kwartalu. W celu obUczenia, czy przeslanka

dotyczftqa Co najmniej 500 przesyiek w okresie jednego kwartalu wyst^ila, wszystkie przypadki dotycz^ce

pkt 1-3 sumuje siq.

Raz^ce naruszenie umowy nie wyst^i w przypadku, gdy przyczyn^ zaistnialej sytuacji byly okolicznosci sily

wyzszej.

W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §10 ust. 3 umowy.

3. Zamawiaj^cy bqdzie mial prawo do rozwi^zania umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia

w przypadkach wskazanych w ust.2 oraz w przypadku;

namszania postanowien umowy oraz niezaprzestania naruszen pomimo wezwania pisemnego lub

madowego, skierowanego do Wykonawcy przez jednq, z osob, o ktorych mowa w § 11 ustl,

- gdy realizacja poszczegolnych czcsci lub calosci przedmiotu umowy opoznia siq z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy powyzej 10 dni albo jezeh przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub

sprzeczny z umow^ przez okres powyzej 10 dni.

4. Wypowiedzenie umowy winno nast^ic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz powinno

zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku dostarczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy

przesylki, o ktorym mowa w §3 us,t.5 umowy, Wykonawca na pisemne zgloszenie Zamawiaj^cego

skierowane drog^ madow^ do osoby odpowiedzialnej za nadzor nad realizacja umowy, o ktorej rhowa

w § 11 ust.2 umowy, wystawi oraz dostarczy Zamawiaj^cemu dupdkat zwrotnego potwierdzenia odbioru

w terminie do 10 dni roboczych dczonym od dnia przeslania zgloszenia. W przypadku niewywi^zania siq

z powyzszegO Wykonawca zobowi^zuje siq zaplacic Zamawiaj^cemu karq umown^ w wysokosci 10 zl za

kazdy stwierdzony przypadek.

6. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody, Zamawiaj^cy

moze z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.

7. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozximienia stron w terminie uzgodnionym miedzy

Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

y
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8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b^dzie przysiugiwaia wyl^cznie cz^sc Wynagrodzenia

za uslugi zrealizowane do dnia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o wartosc kar ximownych naleznycb

Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy

moze odst^pic od umowy w ciqgu 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

1. Umowa b^dzie reaiizowana w okresie 12 miesi^cy od dnia (tu ̂ stanie wpisana

data ro;^oc;^cia reali^cji umowy. jt. 14.02.2020 r. albapo^iejs^a lub wc^sniejs^ data wskaspna 7.amawiajctcego)

tj. do dnia (tu t^stanie wpisana data ^koncspnia reali^gi umowy tj. 14.02.2021 r. albo po^iejssp lub

wc^esniejssp. data wskas^na prttes{_ Zamawiajcicego — w s^ales^osci od dnia s^warcia umowy. Okres 12 miesiiy nakiy

rosyimiec s(godnie art. 112 k.c. — termin 12 mksiiy koncty sig Z uplyrnm dnia, ktory na^q. lub datq odpowiada

pocs(cttkowemu dniowi terminu) z zastrzezeniem ust.2.

2. Umowa niniejsza przestaje obowiqzywac (wygasa):

a) z chwil^wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §6 ustl umowy; umowa

wygasa rowniez w sytuacji, gdy wysokosc kwoty pozostaiej do wydatkowania nie pozwala

na ztealizowanie zadnej z using obj?tych przedmiotem umowy, bior^c pod uwag? potrzeby

Zamawiaj^cego; Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? poinformowac o niniejszym Wykonawc? na pismie;

b) w dniu uplywu okresu,, na jaki umowa zostala zawarta, wynikaj^cego z ustl, bez wzgl?du na

okoUcznosc, czy kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §6 ustl umowy, zostala wyczerpana;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §6 ustS umowy.

Wykonawcy nie przysluguj^ z powyzszych tytulow zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. W przypadku zakonczenia obowi^zywania umowy, Strony zobowi^zuj^ si? do .dokonania wterminie

jednego miesi^ca od zakonczenia jej obowi^zywania, rozliczenia wykonanych using, Hczby nadanych oraz

zwroconych przesylek, oraz zastosowanych oplat, a w razie potrzeby rowniez do skorygowania kwot

wynikaj^cych z takiego rozliczenia, na podstawie wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT."

4. Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem koncowym, ktory winien stwierdzac, czy nast^pilo

nalezyte wykonanie umowy. Protokol koncony przygotuje Zamawiaj^cy i przekaze do uzgodnienia z Wykonawcy

niezwlocznie po rozliczeniu umowy, o ktorym mowa w ust.3."

§11

1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokotu koncowego oraz odpowiedzialnymi

za zgodnosc reaHzacji zamowienia obj?tego niniejsz^, umowq, z postanowieniami umowy, a takze

do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umow% s^ p , tel , adres

e-mail: lub p , tel , adres e-mail: Dla skutecznosci

wystarczy dzialanie jednej z ww. osob.

2. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokolu koncowego oraz zobowi^zanq,

do nadzorowania realizacji umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianycH niniejszq, umow^ jest

p. , tel .., adres e-mail:

Do kontaktu w sjprawach dotycz^cych zwrotow do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozUwosci

ich dor?czenia lub wydania odbiorcy; Wykonawca wskazuje punkt (placowk?) mieszcz^cy si? pod adresem:

:  , tel J
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adres e-mail: ,

faks

4.' Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l, ust.2 lub ust.3 niniejszego

paragrafu dla swojej skutecznosci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§12

Umowa o zachowaniu poufhosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce

umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do Zamawiaj^cego w zwiqzku z realizacji niniejszej umowy,

zobowiizane Si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych Zamawiajicego, w tym

technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i

wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich

zrodia. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si?

wykonujic obowiizki wynikajice z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie

powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowiica zalicznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do, zachowania poufnosci,

o  ktorym mowa w Umdwie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiajicego

do naUczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu

poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu do

zachowania poufnosci stanowi zalicznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiajicego zobowiizane si do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych jako

tajemnica przedsi?biorstwa oraZ danych osoboWych w granicach przewidzianych w obowiizujicych przepisach

uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodia.

§13

Mechanizm podzielone) platnosci - jezeli dotyczy

1. Zamawiajicy oswiadcza, ze b?dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

piatnosci tzw. split payment, wylicznie przy platnosciach bezgotowkowych — polecenie przelewu lub polecenie
zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zaiiczniku nr 15 dp ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarow i uslug (pz.U.2018 poz.2174).

2. Mechanizm podzielonej piatnosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajice

poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawki 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiajicego piatnosci w systemic podzielonej

piatnosci.

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

jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym — rachrmek VAT.

§14

1, Umowa niniejsza zostala zawar-ta w wyniku udzielenia zamowienia pubUcznego w trybie art. 138o ust.2-4

i nn. ustawy Prawo zamowieh public^^ch.
/



Nr zamowienia: 27/us/2019 pakiet I

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznoki,
z zastrzezenietn opisanych w umowie wyjXtkow.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepis art. 138o
ust.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawa Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory powstaie na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj%. rozstrzygnieciu s^du
wiasciwego dia siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

5. Wykonawca zobowij^zuje si? tealizowac umow? zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w zamowieniu
nr 27/us/2019 pakiet I.

6. Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

zahczniki do umnwy:
1) zal^cznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa
2) zaJ^cznik nr 2 - Regulamin swiadczenia using pocztowych Wykonawcy —je^li dotya^
3) zal^cznik nr 3 — Wykaz maszyn, punktow (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy oraz wzor upowaznienia
4) zaEcznik nr 4 — Pelnomocnictwo
5) zal^cznik nr 5 - Umowa o kachowaniu poufnosci

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

-KIEROiWNIR

Dziahi ImvdS^Mi ZaXnowien Publicznych
ll^skieg\Ow^i3l!3Wpjew6dzkjcgo
arodowego Ajkuuszu Zdrowia w Katowicach

Katar^na Kli4

AfPRAWY

M

KIEROWNm
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il4s|dego CMd^iatu VVojewtWisklego
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Iro^a' w Katowicach
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UMOWANt

zawarta w dmu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia

Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim w Katowicach, w imieniu ktorego dziaia: ,

—  , zwanym dale] „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , dzialaj^cym

na podstawie , w imieniu ktorego dziaia:

, zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nastepuj3,cej :

§1
1. Przedmiot umowy obejmuje.swiadczenie usiug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegaj^ce

na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor^czaniu nast^pujacych przesylek:

1) Listow (gabaryt A i B): .

a) zwyklych,

b) zwyklych z' przyspieszonym terminem dor^czenia,

c) poleconych,

d) poleconych za zwrotnym potwietdzeniem odbioru,

e) poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia,

poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia za zwromym potwierdzeniem odbioru,

2) Paczek:

a) z przyspieszonym terminem dor^czehia,

b) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

c) za zwrotnym potwierdzeniem odbiom z przyspieszonym terminem dor^czenia,

-ktore wymagaja zrealizowania w placowce pocztowej operatora wyznaczonego, o ktorym mowa w art. 178 ust. 1

Prawa pocztowego, zwanych rowniez tzw. przesylkami specjalnymi.

2. Umowa obejmuje rowniez zwrot do. nadawcy ww. przesylek po wyczerpaniu mozliwosci ich dorgczenia

lub wydania odbiorcy.

3. Nadanie przesylek obj^tych niniejsza umowa w placowce operatora wyznaczonego wymagane jest w zwiazku

z gwarancja dochowania terminow procesowych lub nadania mocy dokumentu urz^dowego.

1) gwarancja dochowania terminow (moc dor^czenia w terminie) - wynika mi?dzy innymi z wymogow

przepisow art. 57 §5 pkt 2 kpa; art. 165 §2 kpc; art. 12 §6 pkt. 2 ordynacji podatkpwej;;art.v83 § 3 p.p.k^.; art.

198b ust.2 ustawy Prawo zamowieh pubHcznych.

2) moc dokumentu urz^dowegp — wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania^przesylH,

rejestrowanej.'lub przekazu/.pocztowego wydane przez placowk? operatora wjrzhaczonegoythaiinxoc,

dokumentu urz^dowego). ■ ■ . ■ ■

4. Zamawiajacy wymaga, aby przesyiki pocztowe byly dostarczane na zasadach okreslonych w powszechnie

obowiazujacych przepisach prawa, w szczegolnosci na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo

pocztowe (j.t. Dz. U. z 2018 r., jpoz. 2188 ze zm.) .oraz na zasadach okreslonych w aktach wewn^ttznych



Nf zamowienia: 27/us/2019 wzor umowy pakiet II

Wykonawcy wydanych na podstawie art 21 ustawy z dnia 23 Ustopada 2012 r. Prawo pocztowe, tj.

w Regplainime (ewentualnie regulaminach) swiadczenia usiug pocztowych Wykonawcy (zwanym dale]

„regulaminem"), stanowiq^cym zalacznik nr 2 do umowy. Zastrzega si?, ze postanowienia regulaminu

niezgodne (sprzeczne) z postanowieniami umowy nie b?d^ mialy zastosowania. W przypadku sprzecznosci

pomi?dzy postanowieniami regulaminu a postanowieniarni umowy, rozstrzygac b?dzie tresc umowy.

Ilekroc w umowie mowa jest" o „dniach roboczych" nalezy 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 Wykonawc? w trakcie realizacji umowy nieistotnych

zmian w tresd regulaminu (zalacznik nr 2 do umowy). do czego wystarczy pisemne zawiadomienie przeslane

do Zamawiaj^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byia istotna, nie b?dzie ona wi^zala Stron

umowy.

6. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^, w zamowieniu nr 27/us/2019 pakiet II,

w tym zgodnie z Opisem przedmiotu umowy i kalkulacj^ cenow^ stanowi^cym zalacznik nr 1 do umowy.

ust.7iust.8- jezelidotyczy Wykonawcy

1. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy

zlozonej w zamowieniti nr 27/us/2019 pakiet II, tj

8. ■ W toku realit(agi umony Wykonawca mo^ dohonac ̂ iany podwykonawy bcid^ ̂ ecygnowac s^podnykonawy wskat^nego

w ofercie Wykonawy f^io^nej w t^amowieniu nr 27! us 12019 pakiet II. Zmiana bcyi^ re^gnafa winna nastcp>ic w drodsy

pisemnego aneksu do umowy. —je^li doycsy

§2

1. , Waruiikiem uiszczenia oplat jest wykonanie przez Zamawiaj^cego czynnosci polegaj^cych na:

■1)

2)

3)
4)

5)

6)

wydawaniu przesylek osobie upowaznionej przez wykonawc? lub samodzielne dostarczanie przesyiek
przez Zamawiaj^cego do ̂ znaczonej placowki Wykonawcy wskazanej w umowie,
adresowaniu, oznakowaniu i opakowaniu przesylek zgodnie z wymaganiami Wykonawcy okreslonymi
w regulaminie,
wypelnieriiu przeznaczonych dla nadawcy cz?sci w formularzach adresowych,
umieszczetiiu oznaczenia potwierdzaj^cego wniesienie oplaty za using? w postaci napisu, nadruku lub
odcisku piecz?ci o tresci uzgodnionej z Wykonawcy
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. Przedmiotowe zestawienia b?d^ sporz^dzane w dwoch egzempl^zach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy umieszczac b?dzie na przesylkacb w sposob czytelny
i trwaly informacje jednoznacznie identyfikuj^ce adresata i nadawc?, okredaj^c jednoczesnie rodzaj
przesylki, znak oplaty oraz dmk z numerem nadawczym „R" w przypadku przesylek poleconych.
sporzq^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^ przesylk? kolejno

w oddzieln^pozycj? czjrtelnie, zgodnie z okresleniem kolumn, zaznaczaj^c w kolutnnie „uwagi":
— uslugi komplementame (np. „P.O." - dla przesylek Z potwierdzeniem odbioru),
— kategori? przesylki w przypadku przesylek z przyspieszonym terminem dor?czenia — uzywajj^c

skrotu „P",

— gabaryt w przypadku przesylek w gabarycie B uzywaj^c skrotu „B",
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b) zestawienia dla przesylek nierejestrowanych.

7) nadawaniu przesylek w stanie uporzstdkowanym, tj. przekazaniu przesylek ulozonych strong adresow^
w tym samym kierunku:

,  a) rejestrowanych - wedlug kolejnosci wpisow w pocztowej ksi^zce nadawczej, dokonywanych

z uwzgl^dnieniem podzialu na: poszczegolne rodzaje uslug, przesylki krajowe i zagraniczne, zwykle

i z przyspieszonym terminem dor^czenia,

b) nierejestrowanych.

2. Wykonawca b^dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiajq,cego pi^e razy w tygodniu tj. od poniedzialku

do pi^tku w godzinach od 15:l5 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbioru przesylek
dokonywac b^dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upowaznieriia, ktorego

wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesylek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego

jeden egzemplarz ksi^zki 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 wokiych od pracy)

po dniu nadania przesylek. Ponadto Wykonawca musi umozliwic odbior i nadawanie we wskazanych przez

Wykonawc? placowkach 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 jednodnipwym wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesylek

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 lirui 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 wymogu odleglosci

od ww. siedziby Zamawiajq,cego w drodze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy skierowanego

do Zamawiaj^cego. Zmiana niezgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zamawiaj^cegO w Katowicach

b?dzie bezskuteczna.

3a. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczo-_

odbiorczy spelniaj^cy - wymog okreslony ust. 3. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania

o wysylce w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

4. Wykonawca zapewnia dor?czenie nadanych przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych na calym terenie

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unii Europejskiej;

5. W przypadku przesylek ze zwromym potwierdzeniem odbioru Wykonawca b?dzie dostarczal niezwlocznie

do siedziby Zamawiajj^cego (zgodnie z adresem nadania przesylki pocztowej) pokwitowane przez adresata

zwrotne potwierdzenie odbioru. Zwcotne potwierdzenie odbioru Wykonawca b?dzie dostarczal do siedziby

Zamawiaj^cego zaopatrzone w dat? i cz)rtelny 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

terminu odbioru przesylka zwracana jest Zamawiaj^cemu niezwlocznie wraz z podaniem przyczyny

nieodebrania przez adresata.

6. Uslug? pocztow^ w zakresie przesylki rejestrowanej uwaza si? za niewykonan% jezeli dor?czenie przesylki

rejestrowanej.lub zawiadomienie o probie jej dor?czenia, nie nast^pilo w terminie 14 dni od dnia nadania.

Zamawiaj^cy ■b?dzie korzystal wyl^cznie ze swojego opakowania przesylek, nie dopuszcza si? stosowania
opakowan WykohaWCy.
PrZedmiot umowy obejmuje rown z papzki polecone rozumiane jako przesylki o wadze powyzej 2 kg.
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9. Zamawiajacy b^dzie korzystal z wzorow drukow potwierdzenia odbioru o tresci uzgodnionej z Wykonawc^,
lub wskazanej w regulaminie (zalaczruk nr 2 do umowy). Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic
Zamawiajstcemu nieodpiatnie druki zwrotnych potwierdzen odbioru (ZPO) do przesylek na zasadach

- ogolnych oraz druki z nuixierem nadawczym „R" - w przypadku przesyiek poleconycb. Wykonawca
zobowi^zuje si? dostarczac wyzej wskazane druki na biezq,co w ilosciach uzgodnionych z Zamawiaj^cym.
W przypadki koniecznosciyskorzystania przez Zamawiaj^cego ze specjalnych drukow ZPO, Zamawiaj^cy
zapewni je we wlasnym zakresie.

10. Wymagania w zakresie adresowania i opakowania przesylek okreslaj^ nastepuj^ce akty prawne:
1) Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie waninkow wykonywania powszechnych uslug

pocztowych,

2) Regulamin swiadczenia uslug pocztowych w brzmieniu dostarczonym przez Wykonawc? -je^eli dotyc;^
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 - Protokol Koncowy - Bukareszt 2004 (Dz. U. Nr 206, poz. 1494 z
dnia 8 listopada 2007 r.)

7) Regulamin Poczty Listowej - Protokol Koncowy - Berno 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 z dnia 21
czerwca 2007 r.)

11. Dane o ilosci przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w zalaczniku nr 1 do
umowy maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy do skalkulowania ■ wynagrodzenia

calkowitego bmtto umpwy i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesylek
w podanych w tym Zalq,czniku ilosciach. Oznacza to, ze, faktyczna hose nadanych w- ramach umowy
przesylek moze bye inna niz wskazana w zalaczniku nr 1 do umowy. . pod warunkiem nie przekroczenia
wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okreslonego w §6 ust.l umowy. Wykonawcy nie
przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

12. Strony dopuszczaj^ mozHwosc skorzystania przez Zaniawiaj^cego z innych rodzajow przesylek, plamych

Zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy, niz wymienione w zalaczniku nr 1 do umowy. przy zachowaniu
zasady, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesylek nie przekroczy 1% wysokosci wynagrodzenia

calkowitego brutto umowy okreslonego w §5 ust.l umowy. Wykonawca na potrzeby innych rodzajow
. przesylek zobowi^zuje si? dostarczyc Zamawiaj^cemu aktuakiy cenruk Wykonawcy.

§3

Terminy dorpczeh

1. Przesylki b?d^ dor?czane w nast?puj^,cych terminach:

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

2) nie pozniej niz w 4 dm robocze po dmu nadania - w przypadku przesylki bez przyspieszonego terminu
dor?czehia. ■

Wymienione w pkt 1 i 2 terminy dotycz^ przesylek w obrocie krajowym.

2. Dzieh odbioru przesylki przez Wykohawc? a takze dzieh dor?czenia przesylki 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 przesylk? do reahzacji w tym samym
dniu, w ktorym zpstala ona odebrana przez Wykonawc? lub dostarczona do Wykonawcy. przez
Zamawiaj^cego celem nadania (dzieh odebrania przesylki ;przez Wykonawc? lub dostarczenia przesylki przez
Zamawiaj^cego do nadania b?dzie dniem nadania przesylki).
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Termin dor^czenia przesylek nadanych po godzinie 15.00 liczony b^dzie od nast^pnegb 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 Zama^aj^cego
i w tym dniu nadana. Dowod nadania przesyiki w placowce opefatora wyznaczonego Wykonawca
zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu niezwiocznie, 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 Zamawiaj^cemu.

§4
Niedor^czone przesyiki pocztowe Wykonawca zobbwis^zuje si^ dostarczac do siedziby Zamawiaj^cego
przy ul. Kossutha 13 w Katowicaeh niezwiocznie po wyczerpaniu mozliwosci ich dor^czenia lub wydania
odbiorcy, z podaniem przyczyny zwiotu.

§S

b Wynagrodzenie caikowite z tytulu reaUzacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty zt
btutto (slownie: /lOO ziotych brutto).

la.-Mechanizm tzw. podzielonej piatnosci, o ktorym mowa w § 12 umowy dotyczy nast^puj^cych elementow
kalkulacji cenowej (zgodnie z zal%cznikiem nr 1 do umowy);

(^pis stosownie do deklaragi Wykonawc^ naformulan^u ivgor informagi, o ktorej mom w art. 91 ust.Sapsp ora^pod^elona
platnosc)

-  dotyc^_

2. Wynagrodzenie caikowite brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, opiaty
i podatki, zwi^zane z realizacj^ przedmiom umowy, w tym koszty pobierania przesyiek, przemieszczenia
i dor^czenia oraz zwrom przesyiek do miejsc przeznaczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem
wszelkie koszty, jakie Wykonawca, poniesie z tytuiu naiezytego i zgodnego z obowi^zuj^cymi przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, piatne b^dzie w okresach miesigcznych (okresem rozKczeniowym
jest miesis^c) za dany miesiac z doiu - w terminie 14 dni licz^c od dnia wystawienia faktury VAT za dany
miesi^c, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidiowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zama-wdaj^cego
nast^pi w ciqgu 7 dm roboczych licz^c od dnia wystawienia faktury. W przeciwnym wypadku termin piamosci
faktury VAT wynosi: w, ciqgu 10 dni licz^c od dma dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT
do siedziby Zamawiaj^cego.

4. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozUczeniowym usiugi stanowi suma opiat za faktyczn^ ilosc

przesyiek nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci dor^czenia lub wydania odbiorcy, wediug cen
jednostkowych brutto podanvch w zaiaczniku nr 1 do umowy - ustalona i obliczona w oparciu o dostarczon^
przez Wykonawc? speyfikag^ wykonanych ustug dotycz^c^ danego miesi^,ca rozliczeniowego.

5. Wskazane w zaiaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto s^ cenami ryczaitowymi i z zastrzezeniem

ust.6 nie podlegaj^ zmianie w trakcie obowi^zywania umowy. Wykonawca nie moze do cen wskazanych
w zaiaczniku nr 1 do umowy doUczac zadnych dodatkowych opiat.

6. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe bmtto. wyrnienione w zaiaczniku nr 1 do nmnwy b^d^ mogiy
zostac obnizone w trakcie realizacji umo-v^. W przypadku zaistnienia takiej sjmiacji Wykonawca do rozhczeh

Chi PlQ
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2 Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zaiaczniku nr 1 do umowy. przy

jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazanietn terminu, od ktorego obnizenie cen

b^dzie dbpwi^zywaio. Powyzsze zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.

7. Zamawiaj^cy dokonywac b^dzie wysyiki przesylek poczto^^eh stosownie do potrzeb, a Wykonawca

oswiadcza, ze nie b^dzie wzglgdem Zamawiaj^cego wnosii roszczen z tytuiu mniejszej b^dz innej ilosci

wysylanych przesyiek pocztowych niz okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy.

8. Zamawiajacy zobowi^zuje si? do stalego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkowitego umowy,

o ktorym mowa w ustl niniejszego paragrafu.

9. Platnosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane b?da, w forniie przelewu na rachunek

wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT.

10. Za dzien zapiaty uznaje si? dzien wpiywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone od dma

nast?pnego, po dniu w ktorym zapiata miala bye dokonana, po. otrzymaniu pisemnego wezwania do zapiaty.

12. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzecia, wymaga

pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

13. W przypadku zwi?kszenia si?_w istotny sposob potrzeb zamawiajacego w zabresie zamawianych using

pocztowych, strony umowy moga dokonac podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa

w ust.l. Podwyzszenie nastapi w drodze pisemnego aneksu. Wynagrodzenie umowne moze wzrosnac

o kwot? nieprzekraczajaca 3 000,00 zl brutto.

14. Niezaleznie od regulacji ust. 14 Strony Umowy moga dokonac przedluzenia terminu obowiazywarda umowy.

Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony moga przedlu^c termin obowiazywania

umowy maksymalnie o cztery miesiace.

15. Faktura VAT powinna uwzgl?dniac ponizsze dane nabywcy, a takze - jezeli dotyczy - zapis

o mechanizmie podzielonej platnosci:

Narodowy Fundusz Zdtowia z siedzib^ w Warszawie, ul. Grojeeka 186, 02-390 Warszawa, NIP:

1070001057.

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

Katowice.

16. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^. przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT (tzw. biala

lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i using oraz

niektorych innych ustaw (JDz.U. z 2019 r. poz. 1018).

§6

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

dotycz^cych okreslonych w umowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespondencji, bez

koniecznosci sporz^dzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencj? dor?czon^ na adresy do

korespondencji 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

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:

Zarnawiaja^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicacb, ul. Kossutha

13, 40-844 Katowice.
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.  §7

1. Reklamacj^ z tytulu niewykonatua lub nienalezytego wykonania usiugi obj^tej niniejsz^ umow^ Zamawiajacy

moze zglosic do Wykonawcy po uplywie 14 dni od nadania przesylki rejesttowanej, nie pozniej niz w ci^gu

12 miesi^cy w obrocie krajowym i w ci^gu 6 miesigcy w obrocie za^anicznym od ich nadania.

2. Termin' udzielenia odpowiedzi na reklamacj? nie moze przekroczyc 30 dni licz^c od dnia otrzymania

reklamacji przez Wykonawcy z zastxzezeniem regulacji wynikaj3,cych z przepisow mi^dzynarodowych.

3. W przypadku zagini^cia zwrotnego popvierdzenia odbioru Wykonawca zobowi^zuje si? do niezwlocznego

wystawienia jego dupkkatu niezaleznie od przyczyn zagini?cia.

.  §8 ,

1. W przypadku niewykonania lub nienaiezytego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada na zasadach

reguluj^cych' odpowiedzialnosc operatora pocztowego okreslonych w ustawie PrawO Pocztowe,

z zastrzezeniem ust.2 i ust.3 niniejszego paragrafu oraz §11 ust.l umowy.

. 2. Wykonawca obowiq^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 40,00 zi, jezeU

Zamawiaj^cy rozwi^ze umow? za 30 dniowym w3^owiedzeniem w przypadku raz^cego naruszenia przez

Wykonawc? jej postanowien. Wypowiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem

Wykonawcy do zaprzestania naruszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania naruszen w terminie

wskazanym w pisemnym wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow?.

Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiej^:

1) wyst^ienie sytuacji opisanych w § 2 ust. 6, lub

2) niedotrzymanie terminow, o ktorych mowa w § 3 ust.l, lub

3) zagubienie przesylki,

- ktpre mialo miejsce'w stosunku do co najmniej 50 przesylek w okresie jednego kwartalu.

4,

5.

W celu obliczenia, czy przeslanka dotycz^ca co najmniej 50 przesylek w okresie jednego kwartalu wystqpila,

wszystkie przypadki dotycz^ce pkt 1-3 sumuje si?.

Razqce naruszenie umowy nie wyst^i w przypadku, gdy przyczynq, zaistnialej sytuacji byly okoHcznosci sily

wyzszej.

. W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §9 ust. 3 umowy.

3. Zamawiaj^cy b?dzie rnial prawo do rozwi^zania umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia rowniez

■w przypadku;
- naruszania postanowien urnowy oraz niezaprzestania naruszen pornimo wezwania pisemnego lub

mailowego, skierowanego do Wykonawcy przez jednq, z osob, o ktorych mowa w § 10 ust.l,

- gdy realizacja poszczegolnych cz?sci lub calosci przedmiom" umowy opoznia si? z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy powyzej 10 dni albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposdb wadhwy lub

sprzeczny z umow^ przez okres powyzej 10 dni.

Wypowie^enie umowy winno nast^ic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz powinno
zawierac uzasadnienie.

W przypadku dostarczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytekiego podpisu odbiorcy

przesylki, o ktorym mowa w §2 ust.5 umowy, Wykonawca na pisemne zgloszenie Zamawiaj^cego

skierowane drog^ mailow^ do osoby odpowiedziakiej za nadzor nad reaUzacja^ umowy, o ktorej mowa

w § 10 ust.2 umowy, wysta,wi oraz dostarcZy. Zamawiaj^cemu dupHkat zwromego potwierdzenia odbioru w

7
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6.

7.

9.

terminie do 10 dni roboczyGh liczonych od dnia przeslania zgloszenia. W przypadku niewywi^zania si? z

powyzszego Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 10 zl za.

kazdy stwierdzony.przypadek.

W przypadku, gdy wysokosc kary umo-wmej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody, Zamawiajq,cy moze

z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.

Umowa moze bye . rozwi^zana w drodze porozurriienia, stton w termime uzgodnionym mi?dzy

Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

W. przypadku wypowiedzenia Umo'wy Wykonawcy b?dzie przyslugiwala wyl^cznie cz?sc Wynagrodzenia za

uslugi zreaUzowane do. dnia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o wartosci kar umownych naleznych

Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

W razie zaistnienia istotnej. zmiany okoUcznosci powoduj^cej,' ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie pubMcznym, czego rue mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze

odst^ic od umowy w ci^gu 30 dni pd powzi?cia wiadomosci o tych okoUcznosciach.

§9

1. Umowa b?dzie reakzowana w okresie 12 miesi?cy od dnia .... — (tu ̂ stanie wpisana

data rot^ocs^cia realit^agi umowy jt. 14.02.2020 r. albo po^iejs^ luh wcyesniejsya data wska^na Zamawiajqcego)

tj. do dnia ..(tu yostanie wpisana data yakoficyenia reali^gi umowy jt. 14.02.2021 r. albo' wcyesniejsya luh

p6^niejsf(a data wskas^na pryey^ Zamawiajqcego — w t^kjnosci od dnia yawarcia umowy. Okres 12 iniesiig-nale^ roi^miec

ygodnie ̂  art. 112 k.c. — termin 12 miesiicy konc^ sk ̂  uplywem dnia, ktory naywci luh datq. odpowiadapoc^ptkowmu

dniowi terminu) z zastrzezeniem ust;2.

2. Urnowa niniejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):

a) z'chwil^ wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagrodZenia brutto wskazanej w.§5 ust.l umowy; umowa

wygasa rowniez w sytuacji, -gdy wysokosc kwoty pozostalej do wydatkowania nie pozwala

na zreakzowanie zadnej z using obj?tych przedmibtem umowy, biorq^c pod uwag? potrzeby

Zamawiaj^cego; Zamawiaj^cy zobowiqzuje si? poinformowac o niniejszym Wykonawc? na pismie;

b) w dniu uplywu okresu, na jaki umowa zostala zawarta, wynikaj^cego z ustl, bez wzgl?du

na okokcznosc, czy kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §5 ust.l umowy; zostala wyczerpana;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §5 ust.7 umowy.

Wykonawcy nie przyslugujq. z powyzszych tytulow zadne ros?czenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. W przypadku zakonczenia obowi^zjwania umowy, Strony zobowi^zuj^ si? do dokonania wterminie

jednego miesi^ca od zakonczenia jej obdwi^zywania, rozliczenia wykonanych ushig, liczby nadanych oraz

zwroconych przesylek, oraz zastosowanych optat, a w razie potrzeby rowniez do skoiygowania kwot

wynikaj^cych z takiego rozliczenia, na podstawie. wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych

VAT/';' -

4. Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem koncowym, ktory winien stwierdzac, czy

naSt^pilo nklezyte wykonanie umowy. Protokol koncowy przygotuje Zamawiaj^cy i przekaze dp uzgodnienia

z Wykonawcy hiezwlocznie po rozliczeniu umowy, o ktorym mowa w ust.3.
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§10

Osobami upowaznionymi ze stxony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokoiu koncowego oraz odpowiedzialnymi

za zgodnosc realizacji zamowienia obj^tego niniejsz^ umow^ z postanowieniami umowy, a takze

do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^umow^ s^p. , tel , adres

e-mail: lub p , tel , adres e-mail: :

Dla skutecznosci wystarczy dziaianie jednej z ww. osob.

Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokoiu koncowego oraz zobowi^zan^

do nadzorowania realizacji umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^umow% jest

p  , tel. lub , adres e-mail:

3. . Do kontakm w sprawach dotycz^cych zwrotow do nadawcy pfzesylek po wyczerpaniu mozliwosci ich

dor^czenia lub wydania odbiorcy, Wykbnawca wskazuje punkt (placowk?) mieszcz^cy si? pod adresem:

, tel ,

adres e-mail:

faks

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

b?dzie wymagaia jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy.

§11

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce

umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do Zamawiaj^cego w 2rwi^zku z realizacji niniejszej umowy,

zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotycz^cych Zamawiajicego, w tym

technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i

wrazHwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich

zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si?

■w^konujic obowiizki wynikajice z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie
powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowi^ca zaiicznik nr 5 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci,
o  ktorym mowa w Umpwie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiajicego
do naUczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu
poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzof Oswiadczenia o zobowiizaniu do
zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych jako
tajemnica przedsi?biorstvva oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowi^zuj^cych przepisach
uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.

§12

Mechanizm podzielonej platnosci - jezeli dotyczy
Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
piatnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotowkowych - polecenie przelewu lub polecenie
zapiaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub usiug wymienionych w zai^czniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i uslug (Pz.y.2018 poz.21'/
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2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnosci lub zdarzenia pozostaj^ce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawkq^ 0%.

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

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

§13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie art. 138o ust.2-4
i nn. ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznoki,
z zastrz^zeniem opisanych w umowie wyj^tkow.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^. zastosowanie przepis art. 138o ust.2-4
i nn. ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawa Kodeks c)rwilny.
Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^ciu s^du wiasciwego
dla siedziby Sl^skiego Oddzialii Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).
Wykonawca zobowi^zuje si? reaUzowac umow? zgodnie z ofertJi, Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu
nf 27/us/2019 pakiet II.

Umow? niniejsz% sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

zalaczniki do umowy:

1)' zalacznik nx 1 — Opis przedmiotu umowy i kaDcuIacja cenowa

2) zalacznik nr 2 — Regulamin swiadczenia using pocztowych Wykonawcy do^cy
3) ■ zal^cznik nr 3 — Wykaz maszyn, punktow (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy oraz wzor upowaznienia
4) zalacznik nr 4 - Pelnomocnictwo

5) zalacznik nr 5 — Umowa o zachowaniu poufnosci

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Dzialu

)  Narodow

Kamr^na Klis
goOdjizia

odowego
kitiowicacli

Wojcik

naczelnik:
Wydzialu KsiogowoSci
Gl6wny

fMdaiaki Woi^yddzkieBo
Narodowego
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UMOWANr

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia

Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim w Katowicach, w imieniu ktorego dziaia:

-  , zwanym dale) „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , " dziaiaj^cym
na p o ds tawie , w imieniu ktorego dziala:

, zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nast?puj;^cej:

'  - §1
Przedmiot umowy

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

przekazow, pocztowych w formie bezgotowkowej (polecenie dorgczenia adresatowi, a w przypadkach

okreslonych prawem takze innej osobie, okreslonej kwoty.pieni^znejj, w obrocie krajowym, w tym na tereny
wiejskie, oraz w obrocie zagranicznym zgodnie z ofert^ Wykonawcy z dnia

2. Przedmiot-zamowienia obejmuje realizowanie przekazow w obrocie mi^dzynarodowym (przekazy pocztowe

zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawc? oraz zwrot kwot pieni^znych okreslonych w przekazach

pocztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpania mozhwosci dor^czenia lub wydania adresatowi

zagranicznemu.

3. Umowa obejmuje zwrot do nadawcy przekazow po wyczerpaniu mozliwosci ich dor^czenia lub wydania

odbiorcy.

3a. Umowa obejmuje rowniez przeszkolenie pracownikow Zamawiaj^cego w zakresie obslugi. strony

internetowej do wysylania przekazow w przypadku, gdy Strony uzgodni% iz przeszkolenie jest konieczne

do prawidlowej realizacji umowy (wowczas szkolenie zostanie przeprowadzone w ci^ 14 dni od dnia

zawarcia umowy). Cena ww. uslug zostala zawarta w cenie przekazow pocztowych.
4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przekazy pocztowe byly realizowane na zasadach okreslonych w powszechnie

obowi^zuj^cych przepisach prawa, w szczegolnosci na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) oraz na zasadach okreslonych w aktach wewngtrznych

Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (jezeli
Wykonawca takowe posiada) tj. w Regulamime (ewentualnie regulaminach) swiadczenia uslugi przekazu
pocztowego Wykonawcy (zwanym dalej „regulaminem"), stanowi^cym zalacznik nr 2 do umowy . Zastrzega
si?, ze postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne) t postanowieniami umowy nie b?d^ mialy
zastosowania. W przypadku sprzecznosci pomi?dzy postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy,
rozstrzygac b?dzie tresc umowy.

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

umoWy.

6. Umowa b?dzie reahzowana zgodnie z oferts), Wykonawcy zlozonq, w zamowieniu ViX. 271 us 12019 pakiet III,
w tym zgodnie z Opisem przedmiotu umowy i kalkulacjq, cenow^ stanowi^cym zalacznik nr 1 do nmo-anr.

ust.7i ust.8^ zostatiie uwzglfdniony w umowie tylko jezeli dotyczy Wykonawcy
7. Wykonawca powiers^ podwykonawtylpopwykomwcom, c:(^sc ^amdwienia wskat^anci ■ w ofercie Wykonawy s^ospnej

w t^mowieniu nr 27 j us j 2019 pakiet IR, jt. -.
W  ■



Nr zamowienia; 27/us/2019 paldet III

8. toku reaUt(agi umon^ Wykonama dokonac ̂ miany podwykonawy hqd^ ̂ retygnomc ̂ podnykonawy wskar^nego

w ofercie Wykonawy ̂ o^mj n> ̂ mowimiu nr 271 us!2019 pakietlll. Zmiana bcidd^ re^gnaga winna nastcpic w drod^ip

pisemnego aneksu do umony.

9. Ilekroc w umowie mowa jest o „dniach roboczych" nalezy przez to rozumiec wszystkie dni kalendarzowe

za wyj^tkiem dni ustawcwo wolnych od pracy (tj. dni swi^tecznych i niedziel) craz sobot.

10. Przez odbiorc? nalezy rozumiec adresata lub innq, osob? uprawnion^ do odbioru kwoty okreslonej

w przekazie pocztowym zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, w szczegolnosci stosownie do regulacji

art. 37 ustawy Prawo pocztowe.

11. Strony Umowy mog^ 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 wyzsz^ niz 5 000

12. Niezaleznie od regulacji ust. 11 Strony Umowy mog^ dokonac przedluzenia terminu obowi^zywania umowy.

Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mogq. przedluzyc termin obowi^zywania

umowy maksyihalnie o cztery mdesiq^ce.

§2 ,

1. Z zastrzezeniem § 2 ust.5 oraz ust.Sa przekazy pocztowe b?d^ zlecane do realizacji poprzez strong

internetow^ (adres www) na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz regulaminie

Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 4.

2. Korzystanie ze wskazanej w ust.l strony internetowej, nie wymaga instalowania zadnego dodatkowego /

oprogramowania przez Zamawiaj^cego. Wykonawca udziela Zamawiaj^,cemu w okresie obowi^zywania

niniejszej umowy i w celu jej reahzacji wszelkich praw niezb?dnych do korzystania z ww. strony internetowej.

3. Numer konta Wykonawcy do dokonywariia wplat srodkow finansowych na przekazy pocztowe b^d^ce

przedmiotem niniejszej umowy

4. Numer konta do dokonywania zaplaty wynagrodzenia z tytuiu realizacji niniejszej umowy (§ 4 ust.3) bqdzie

wskazywany kazdorazowo na wystawianych przez Wykonawcy fakturach.

5. W symacji, gdyby realizacja umowy w zakresie przekazow pocztowych krajowych ani poprzez strong

internetow^ ani na zasadzie procedury awaryjnej opisanej w zalaczniku nr 1 do umoMtw. z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy nie byla mozliwa, strony dopuszczaj^, realizacj? przekazow pocztowych
w placowkach Wykonawcy, jednak tyiko do czasu ustania przyczyn memozHwosci realizacji umowy na

zasadach j.w. Wykonawca dysponuje co najinniej jedn^ tak^ placowk^:

(adres).

5a. Zamawiajs^cy dopuszcza mozliwosc reahzowania przekazow pocztowych zagranicznych w placowce

pocZtowej, jezeU Wykonawca nie posiada mozhwosci realizowania elektronicznych przekazow pocztowych
zagranicznych. ■

6. Wskazany punkt (placowka), o ktorym mowa w ust.5, znajduje si? w oclleglosci (obhczonej w linii prostej)
nie wi^kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej
placowki b^dzie mozliwa przy zachqwaniu wymogu odleglosci od ww. siedziby Zamawiaj^cego.

7. Wykonawca zapewnia dor^czenie przekazow pocztowych krajowych na calym terenie RzeczypospoHtej
Polskiej oraz zagranicznych do dowolnie wskazanego kraju.

8. Dorgczenie przekazu lub zawiadomienie o probie jego dor^czenia, winno nast^pic w ciqgu dni
od dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwot^ okreslon^ w przekazie pocztowym.

9. Dane o ilosci przekazow pocztowych okre^one w zalaczniku nr 1 do umowy majq^ charakter szacunkowy
i stanowi^ elenient-sluz^cy^O sk^ulowania wynagrodzenia calkowitego brutto umowy. Nie poWoduj^ one

I
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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 tnoze bye inna niz wskazana

w zaiaczniku nr 1 do umowy. pod wamnkiem nieprzekroczenia wysokosci wynagrodzenia caikowitego

brutto umowy okteslonego w §4 ust.l umowy. Wykonawcy nie przysiuguja. z tego tytulu zadne roszczenia

w stosunku do Zamawiajacego.

§3

Tetminy dor^czed

1. Przekazy pocztowe b?da doryczane w ciagu 7 dni roboczych Kczac od dma uznania rachunku bankowego
Wykonawcy kwota odpowiadajaca kwoeie przekazu.

2. W przypadku zwrotu przekazow po wyczerpaniu mozliwosci ich dor^czenia lub wydania odbiorcy kwot
przekazow, kwoty te przekazywane b^da niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu siedmiu dni roboczych
liczac od uplywu terminu do odbioru przekazu przez odbiorcy, bez potracenia odr^bnej opiaty za zwrot,
na rachunek bankowy Zamawiajacego W takich przypadkach Wykonawca
zobowiazuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiajacego o przyczynach zwrotu.

3. Wykonawca nie moze ograniczyc kwoty przekazu krajowego.

4. Potwierdzenie przyj?cia przekazu do realizacji 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 zl

brutto (slownie: 00/100 zlotych brutto).

la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w § 11 umowy dotyczy nast^pujacych elementow

kalkulacji cenowej (zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy): ...

(^apis stosownie do deklaragi WjkonawQi na formular^u informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a ptp ora^pod^elona
ptatnosc) - jei(eli dotyc^

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, opiaty

i podatki, zwiazane z reaUzacja przediniotu umowy, w tym koszty nadania i dor^czenia oraz zwrotu

przekazow pocztowych oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem wszelkie koszty, jakie Wykonawca

poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowiazujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za reaHzacj? kazdego z przekazow pocztowych krajowych b?dzie opieralo si? na sumie

wynagrodzenia prowizyjnego od wartosci przekazu krajowego oraz opiaty za dany przekaz — zgodnie

z zalacznikiem 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 opiaty za dany przekaz — zgodnie

z zalacznikiem nr 1 do umowy. Wielkosc procentowa prowizji od kwoty wysylanej wynosi: %. Oplata

za jeden przekaz wynosi zl.

4. Wynagrodzenie za reaUzacj? przekazow plame b?dzie w okresach miesi?cznych za dany miesiac z dolu

w terminie 14 dni liczac od dnia wystawienia faktury VAT za dany miesiac, na nr konta Wykonawcy wskazariy

na fakturze, pod wamnkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby

Zamawiajacego nastapi w ciagu 7 dni roboczych liczac od dnia wystawienia faktury. W przeciwnym wypadku

termin platnosci faktury VAT okresla si? jako termin do 10 dni liczac od dnia dostarczenia prawidlowo

stawionej faktury VAT do siedziby Za^wiajacego.

7
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5. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje si? miesi^c kalendarzowy.

6. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym usiu^ stanowi suma opiat za faktyczn^ ilosc

przekazpw nadanych i zwroconych po wycZerpaniu mozliwosci dor?czenia lub wydania odbiorcy, wediug ceti

jednostkowych brutto podanych w zai'aczniku nr 1 do umowy — ustalbna i obliczona w oparciu o dostarczonq.

;  albo udostgpnion^ przez Wykonawc? na strbnie internetowej specyfikag\ wykonanych ustug dotyczq^c^ danego

miesi^ca rozliczeniowego (z wyodrbbniehiem wykazu przekazow pocztowych zwroconych).

7. Wskazane w zaiaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto (prowizja procentowa oraz wysokosc oplaty

za jeden przelew) cehami ryczaitowymi i z zastrzezeniem ust.8 nie podlegaj^ zmianie w trakcie

obowi^zywania umowy. Wykonawca nie moze do cen wskazanych w zaiaczniku nr 1 do umowy doliczac

zadnych dodatko^ch opiat.

8. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wymienione w zaiaczniku nr 1 do umowy b?d^ mogiy

zostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca do rozliczen

z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zaiaczniku nr 1 do umowy. przy

jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiajq,cego ze wskazaniem terminu, od ktorego obnizenie cen
b?dzie obowi^zywaio. Niniejsze zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.

9. Zamawiaj^cy dokonywac b?dzie wysyiki przekazow pocztowych stosownie do potrzeb, a Wykonawca

oswiadcza, ze nie b?dzie wzglpdem Zamawiaj^cego wnosii roszczeh z tytuiu innej ilosci wysianych przekazow

pocztowych, w szczegolnosci mniejszej niz.okreslone w zaiaczniku nr 1 do umowy.

10. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do staiego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia caikowitego umowy,

o ktorym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu.

11. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym usiugi dokonywane b?dzie w fprmie

przelewu, z doiu, na rachunek wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT.

12; Za dzieh zapiaty uznaje si? dzieh wpiywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy.

13. Zamawiaj^.cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, hczone od dnia

nast?pnego, po dniu w ktorym zapiata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zapiaty.

-14. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^ wymaga

pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiaj^cego.

15. Faktura VAT powinna uwzgl?dniac ponizsze dane nabywcy, a takze — jezeli dotyczy - zapis

o mechaniznue podzielonej piamosci:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP:

1070001057.

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

Katowice.

16. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podamikow VAT (tzw. biaia
lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zinianie ustawy o podatku od towarow i using oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

-17. Wpiata srodkow finansowych, ktore b?d^ dor?czane adresatowi przekazem pocztowym b?dzie nast?powaia

przed nadaniem danego przekazu.

S5
1. Strony Zobowi^zuj^ si? do niezwiocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si? o zmianach

dotyczq,cych okreslonych w umowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespohdencji,

beZ koniecznosci sporz^dzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencj? dor?czon^ na .adresy

do korespondencji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidiowo dor?czon^ nawet w przjrpadku

niepowiadomienia drugiej Strony o, zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie

IM
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odpowiedzialnosc za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego
adresu.

2. Strony ustalaj^ ze aktualne adresy do korespondencji nast^puj^ce:
Wykonawca:
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul.
Kossutha 13, 40-844 Katowice.

§6

1.

2.

3.

Reklamacj? z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania usiugi obj^tej niniejsz^ umowq, Zamawiaj^cy
moze zglosic do Wykonawcy po upiywie 14 dni licz^c od dnia nast^pnego po terminie nadania przekazu
pocztowego, nie pozniej niz w ci^gu 12 miesi^cy od dnia nadania.
Termin udzielenia odpowiedzi na reklamacj? nie moze ptzektoczyc 30 dni Ucz^c od dnia otrzymania
reklamacji przez Wykonawc?.

§7

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada na zasadach
reguluj^cych odpowiedzialnosc operatora pocztowego okreslonych w ustawie Prawo Pocztowe,
z zastrzezeniem ust.2-6 niniejszego paragrafu oraz §10 ust.l umowy.
Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 550 zl, jezeli
Zamawiaj^cy rozwi^ze umow? za 30 dniowym wypowiedzeniem w przypadku raz^cego naruszenia przez
Wykonawcy jej postanowien. Wypowiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem
Wykonawcy do zaprzestania naruszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania naruszen w terminie
wskazanym w pisemnym wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow?.

Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiej^ brak mozliwosci zrealizowania przekazu pocztowego.
Raz^ce naruszenie umowy nie wyst^i w przypadku, gdy przyczyn^ braku mozliwoki zrealizowania
przekazu pocztowego byly okolicznosci siiy wyzszej.
W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §8 ust. 3 umowy.
Wykonawca qbowi^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 sytuacji, gdy zwloka
byla wi^ksza niz 2 dni robocze Kczone od dnia uznania 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 reaHzacji przekazu, w sytuacji, gdy zwloka byla
wigksza niz 2 dni robocze liczone od dnia zasilenia rachunku bankowego Wykonawcy, w przypadku
niedokonania potwierdzenia przyj^cia do reaHzacji przekazu najpozniej w nast^pnym dniu roboczym, po
dniu, w ktorym nast^ilo zasHenie rachunku bankowego Wykonawcy, gdy zdarzenie mialo miejsce dla co
najmniej 10 przekazow w skaH miesi^ca kalendarzowego.
Wjipowiedzenie umowy, o ktorym mowa w ust. 2, winno nast^ic w terminie 7 dni Hcz^c od uplywu
terminu okreslonego w pisemnym wezwaniu do zaprzestania namszeh, poprzez pisemne oswiadczenie
zlozone Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §8 ust. 3
umowy.

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 mi^dzy
Zftmawi'aj^Cym a Wykonawcy.

1
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9.

W przypadku wczesniejszego rozwi^zania Umowy Wykonawcy b^dzie przyslugiwaia wyl^cznie cz?sc
Wynagtodzenia za usiugi zrealizowane do dnia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o wartosci kar
umownych naleznych Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujjtcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze odst^pic od
umowy w ci^gu 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okoKcznosciach.

§8

1. Umowa bgdzie realizowana w okresie 12 miesi^cy od dnia (tu ̂ stanie wpisana

data ro^oc^da reali^gi umonj jt. 14.02.2020 r. albop6^iejs:<p. luh wci^mejs^a data wska^anapr(e^ Zamawiajqcego)
tj. do dnia (tu ^ostanie wpisana data ;^akoncs^nia realit^gi umony jt. 14.02,2021 r. albo pojniejss^a luh
wc^esniejssp data wska^ana pr^e^ Zamawiajeicego — w s^aleipiosd od dnia ^awarda umony. Okres 12 miesi^g nale^
rot^umiec s^godnie ^ art. 112 k.c. - termin 12 miesiig kofictg sk ̂  upljwem dnia, ktory nas^Oi luh datq, odpowiada

poc^afkowemu dniowi terminu) z zasttzezeniem ust2.

2. Umowa niniejsza przestaje obowi^zywac (wygasa);

a) z chwil^ wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §4 ust.l umowy; umowa

wygasa rowniez w symacji, gdy wysokosc kwoty pozostalej do wydatkowania nie pozwala
na zreaiizowanie zadnej z uslug obj?tych przedmiotem umowy, bior^c pod uwag? potrzeby

Zamawiaj^cego; Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? poinformowac o niniejszym Wykonawc? na pismie
(umowa wygasa z chwil^ poinformowania);

b) w dniu upiywu okresu, na jaki umowa zostala zawarta, wynikaj^cego z ust.l, bez wzgl?du
na okoUcznosc, czy kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §4 ust.l umowy, zostala wyczerpana;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §4 ust.9 umowy.

Wykonawcy nie przysluguj^ z powyzszych tytulow zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. W przypadku zakonczenia obowi^zywania umowy, Strony zobowi^zuj^ si? do dokonania w terminie jednego
miesi^ca od zakonczenia jej obowi^zjrwania, rozUczenia wykonanych uslug, Uczby nadanych oraz zwroconych

przekazow pocztowych, a takze zastosowanych oplat, a w razie potrzeby rowniez do skorygowania kwot
wynikaj^cych z takiego rozliczenia, na podstawie wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT.

4. Zreaiizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem koncowym, ktory wimen stwierdzac, czy nast^pilo
nalezyte wykonanie umowy. Protokol koncowy przygotuje Zamawiaj^cy i przekaze do uzgodnienia

z Wykonawcy niezwlocznie po rozliczeniu umowy, o ktorym mowa w ust.3.

2.

3.

§9

Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokolu koncowego oraz odpowiedzialnymi

za zgodnosc reaUzacji zamowienia obj?tego niniejsz^ umow^ z postanowieniami. umowy, a takze
do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umowsi, s^ p , tel ,

adres e-mail: lub p , tel. ., adres e-mail: Dla skutecznosci

wystarczy dzialanie jednej z ww. osob.

Osobq, upowaznion^ ze strotiy Wykonawcy do podpisania protokolu koncowego oraz zobowi^zan^

do nadzorowania reaUzacji umowy, a takze do dokonywania uzgodmen przewidzianych niniejsz^, umow^ jest

p  , tel lub , adres e-mail:

Do kontaktu w sprawach dotycz^cych zwrotow do nadawcy przekazow po Wyczerpaniu mozUwosci

ich dor?czenia lub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt (placowk?) mieszcz^cy si? pod adresem:

, tel adresi e-mail: faks
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4. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l, ust2 lub ust.3 niniejszego

paragrafu dla swojej skutecznosci b^dzie wymagaia jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§10

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby biorftce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce

umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy,

zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych Zamawiajicego, w tym

technicznych, finansowych, 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 dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si?

wykonujic obowiizld wynikajice z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie

powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomigdzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zalicznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci,

o  ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiaj^cego

do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach Wskazanych w Umowie o zachowaniu

poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu do

zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych jako

tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowi^zuj^cych przepisach

uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.

§11

Mechanizm podzielonej platnosci - jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowai plamosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. spHt payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotowkowych — polecenie przelewu lub polecenie
zapiaty, jezeh umowa dotyczy towarow lub usiug wymienionych w zal^czniku nr 15 do usta-wy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i using (Dz.U.2018 poz.2174).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnosci lub zdarzenia pozostaj^ce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod^ na dokonywanie przez Zamawiaj^cego plamosci w systernie podzielonej
platnosci.

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

§12

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubUcznego w trybie art. 138o ust.2-4

i nn. ustawy Prawo zamowien pubHcznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq. formy pisemriej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,

z zastrzezeniern opisanych w umowie wyj^tkow.

.V
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3. . W sprawach nie uregulowanych postaiiowieiiiami niniejszej umpwy maj^ zastospwanie przepis art. 138o

ust.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowien publicznych praz ustawa Kodeks cywilny.
4: Ewentualne spory powstale na tie stosowania ■ niniejszej umowy, Strony poddaja rozstrZygni^ciu - s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narpdowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

5. Wykpnawca zobowiazuje si? reaKzowac umow? zgodnie z oferta Wykonawcy zlozona; w zamowieniu

nr 27/us/2G 19 pakiet III. •

6. Umow? niniejsz% sporza^dzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzyniuje Zamawiajacy.

zalaczniki do iimnwy:,
1) zalacznik nr 1 — Opis'przedmiotu umo-\^ i kalkulacja cenowa
2); zalacznik nr 2 - Regulamin swiadezenia using pocztdwych Wykonawcy
3) - zalacznik nr 3 — Pelnomocnictwo '
4) zalacz'nik nr 4 - Umowa'o zachdwaniu poufnosci

ZA^WrAJ4CY WYKONAWCA

KIEROWNIK .
nziahi Publicznych,S|egoo|Sya^<|ew
Marodowego Funte^ lia w Katovdcach

•KdfargynaKlis

rtos^'Kani^ kibrownik /NAeZEE

/ ■ Wo/OVv^uU 0,W'
Naro'dofeKu mduy.u ̂drowia

'  Narodbwigo Futidu;
leworizki

Jmy. Gladysz
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zat^cznik do umowy..

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI - Wzor

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

a

, zwanym dalej Wykonawc^, reprezentowanym przez:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest
swiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, zwanej dalej „umow4
podstawow^", strony w celu wlasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych wzajemnie
w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^ co nast^puje:

§ 1.
Ilekroc w umowie uzyte zostaj^ wyrazy „Informacje Poufne" 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 Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si powszechnie znane lub

jawne.

§2.

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiizuje si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie od formy w jakiej

zostaly mu przekazane;

wykorzystywania Informacji Poufnych wyticznie -na uzytek prowadzonej wspolpracy
w zakresie realizacji umowy;
zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduji si? one w posiadaniu
Wykonawcy,

ujawnienia informacji poufnych wylicznie osobom bioricym udzial w realizacji umowy
podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te si niezb?dne dla prawidlowej
realizacji umowy;

poinformowania pracownikow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu
poufnosci 0 poufnym charakterze udost?pnianych i przekazywanych informacji,
pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia

wskazanego w § 2 ust. 5 umowy o zachowania poufnosci;

2)

3)

4)

5)

trona l,z
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6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w spospb wyrazny udzielona zostanie na tak^
czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezbpdne w zwi^zku
z realizacj^ umowy. Zamawiaj^cy zobowi^zuje sip do ujawnienia Informacji Poufnych na
potrzeby realizacji umowy osobom bior^cym udziai wrealizacji umowy podstawowej ze
strony Wykonawcy, ktore okaz^ upowaznienia Zamawiaj^cemu do udziahi w realizacji
umowy;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspolpracy,
niezwiocznego zwrocenia lub zniszczenia na wlasny koszt wszelkich materialow
zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiaj^cemu, wraz ze wszystkimi
kopiami, bpd^cymi w jego posiadaniu.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcp obowi^zkow dotycz^cych Informacji Poufiiych,
0 ktorych mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karp umownq
wwysokosci 0,1 % wartosci calkowitej umowy za kazd^ ujawnionq Informacjp Poufn^, na
z^danie Zamawiaj^cego, w terminie do 14 dni od chwili ujawnienia.

3. Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa ochrony danych
osobowych, jak rowniez za jakiekolwiek naruszenia zakresu i celu ich przetwarzania,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj^cego peln^ odpowiedzialnosc.

4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych, odszkodowania
wwysokosci przewyzszaj^cej karp uinown^, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez
Stronp poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej mowa w ust. 2.

5. Przedstawiciel Wykonawcy (osoba podpisuj^ca umowp podstawow^ w imieniu Wykonawcy)
zlozy oswiadczenie zobowi^zuj^ce do zachowania w tajenmicy Informacji Poufnych wedhig
wzoru okreslonego w zalqczniku do umowy, ktore Wykonawca niezwiocznie przekaze
Zamawiaj^cemu, przed rozpoczpciem wykonywania umowy podstawowej.

§3.

1. Zobowi^zania okreslone w § 2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych
ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia
jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwiocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed
dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia Informacji
Poufnych, bpdzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyl^cznie w zakresie
wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podjpcia wszelkich uzasadnionych srodkow,

maj^cych na celu upewnienie sip, ze Informacje Poufne s^ traktowane jako poufhe.

§ 4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy przez swoich
pracownikow lub inne osoby, ktore bpd^ zaangazowane w proces realizacji umowy.

§5.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, z tym
ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufiiych i odpowiedzialnosc z tego
tytulu, pozostaj^ w mocy takze po wygasnipciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej.

Itrona
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§6.
Wykonawca potwierdza: i wyraza zgod? na to, ze nie b?dzie uprawniony do nabycia zadnych praw
do Informaeji Poufhych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego uzyskanych.

1.

2.

§7.
Strony poddaj^ rozstrzygni?cie sporow powstafych na gruncie niniejszej umowy wlasciwemu
miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiaj^cego s^dowi powszechnemu.
Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajduj^ zastosowanie
szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy prawne.

§8.
Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9.
Zal^cznik do umowy (oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci) stanowi integrainq
czgsc umowy 0 zaehowaniu poufnosci.

§ 10.
Niniejsza Umowa sporz^dzona zostala w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Strpn.

ZAMAWIAJ/^CY: WYKONAWCA:
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Nf zamowienia: 27/us/2019 pakiet I, II, III

Zal^cznik nr 1 do umowy o zachowaniu poufnosci

(imi? i nazwisko)

QSWIADCZENIE

0 zobowi^zaniu do zachowania poufnosci Wykonawcy

Ja nizej podpisany, w zwi^zku z realizacj^ umowy nr zawartej z Slqskim
Oddzialem Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia [dalej: SOW NFZ], z uwagi na
udost^pnianie Informacji PcufnychVzobowi^zuj^ si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest swiadczenie using pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym a takze po jej wygasni?ciu lub rozwi^aniu, niezaleznie od formy w jakiej
zostaly mi przekazane;

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

Wyrazam zgod?. na przetwarzanie moieh danych osobowych zawartych w niniejszym oswiadczeniu
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji umowy o zachowaniu poufnosci.

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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Nt zamowienia: 27/us/2019 pakiet I, II, III

Klauzula Informacyjna
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 fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowyeh 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]
ROPO - Dyrektor Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowyeh jest Slqski Oddzial Wojcwodzki Narodowego

Funduszu Zdrowia z siedzib^ w Katowicach, przy ul. Kossutha 13, reprezentowany przez
Dyrektora Oddziahi Wojewodzkiego;

2. kontakt z osob^ odpowiedzialn^ za ochron? danych - Inspektor Ochrony Danych, tel. 32 735 19 21,
IOD@,nfz-katowice.pI

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi^zanym z post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego na ushig?, swiadczenia usiug
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego

'  Narodowego Funduszu Zdrowia . (nr post?powania: 27/us/2019), prowadzonym zgodnie z
procedure na ushigi spoieczne i inne szczegolne ushigi dla zamowienia piiblicznego na podstawie
art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowieh Publicznyeh (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983,
dalej: „Pzp"),

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowyeh b^d^ osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona
zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 Pzp,

5. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane, przez okres niezb?dny na potrzeby realizacji
ustawowych zadah 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);

6. przekazane przez Paniq/Pana dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak
rowniez profilowania, stosownie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan prawo na podstawie. art.:

a. 15 RODO prawo dost^pu do tresci swoich danych osobowyeh,
b. 6 RODO prawo ich sprostowania (poprawienia)^,
c. 18 RODO prawo do zqdania od administratora ograniczenia ich przetworzenia,

z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

8. od czynnosci podj^tych przez administratora danych osobowyeh, w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowyeh, przyshiguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony
Danych Osobowyeh, w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowyeh narusza przepisy
RODO;

9. podanie przez Pani^'Pana danych osobowyeh bezposrednio Pani/Pana dotycz^cych jest
obligatoiyjne w oparciu o przepisy Pzp, w zwi^zku z udzialem w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z Pzp;

10. nie przyshiguje Pani/Panu prawo:

■  usuni?cia danych osobowyeh, w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO
■  przenoszenia danych osobowyeh, o ktorym mowa w art. 20 RODO

■  sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, gdyz podstaw^ przetwarzania Pani/Pana danych
osobowyeh jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

'„pou&o^6" - terminplogia niemaj^oa odniesienia do.ustawy o ochronie informacji niejawnych [Dz.U.2018.412 t.j.],

^ - skorsystanie z prawa do sprostowania nie rnoie skutkowad zmianq wyniku postppowania o udzielenie zambwienia publicznego ani
zmianp postanowieh uraowy w zakresie niezgodnym z ustawy Pzp oraz nie mo^e naruszad integralnodci protokoiu orazjego zalqcznikow.

trona 5 z
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Nr zamowienia: 27/us/2019 pakiet I, II, III

Zal^cznik nr 2 do umowy o zachowaniu poufnosci

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowi^zkow informacyjriych przewidzianych
w art. 13 lub 14 RODO

Oswiadczam, ze wypeinilem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13-14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takieh danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogolne rozporz^dzenie o ochrbnie danych]
[Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016] wobec osob fizycznych, od ktoiych dane osobowe bezposrednio lub
ppsrednio pozyskalern, w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
post?powaniu.

Miejscowosc, data Czytelny podpis Wykonawcy
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Nr zamowienia: 27/us/2019 pakiet I, II, III

Zal^cznik nr 3 do umowy o zachowaniu poufnosci

Klauzula informacyjna o 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 fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE [ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych] [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dalej
RODO - Dyrektor Slqskiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedzibq w Katowicach, przy ul. Kossutha 13, reprezentowany przez
Dyrektora Oddziahi Wojewodzkiego;

2. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochron? danych w Slqskim Oddziale

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

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b§d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu
zwi^zanym z post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego na ushig^ swiadczenie
using pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Slqskiego Oddziahi

Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania: 27/us/2019),
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 osobowych 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 przepisdw prawa, ktoiym 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 Pahstwa danych moze wyst^pic wylqcznie w szczegolnych
przypadkach, jesli jest to uzasadnione ochrony prywatnosci zgodnie z art. 8 ust 4 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych [Dz. U. 2017 poz. 1579],

5. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane, przez okres obowi^zywania umowy oraz
pojej zakohczeniu, w zakresie niezb?dnym dla dochodzenia roszczeh i przez okres
przedawnienia roszczeh cywilnoprawnych, wynikaj^cych 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 b^d^ przekazywane poza Europe] ski Obszar Gospodarczy [EOG],

zawyj^tkiem sytuacji wynikaj^cych z obowi^zuj^cych w tym zakresie przepisow prawa,
w zwiqzku z jawnosci^ post^powania o udzielenie zamowienia publicznego,

7. Pani/Pana dane osobowe pochodz^ od Wykonawcy realizuj^cego umow? zawartq z Sl^skim

Oddzialem Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,

8. ppsiada Pani/Pan prawo na podstawie art.:

d. 15 RODO prawo dostppu do tresci swoich danych osobowych.

Stronaf 7 z



Nt zamowienia: 27/us/2019 pakiet I, II, III

e. 6 RODO prawo ich sprostowania (poprawienia)',
f. 17 ROPO prawo do usuni^cia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych

nie nast?puje w celu wywi^zania si? z obowiqzku wynikaj^cego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania wladzy publicznej;

g. , 18 RODO prawo do z^dania od administratora ograniczenia ich przetworzenia,
z zastrzezeniem pfzypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

9. nie przyshiguje Pani/Pan prawo do:
a. przenoszenia danych o ktorym mowa w art. 20 RODO - z uwagi na zastrzezenie uj?te

w art. 20.ust. 3 RODO;

a. sprzeciwu przetwarzania danych o ktorym mowa w art. 21 RODO - gdyz podstaw^
prawna ich przetwarzania jest art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynnosci podj?te przez
administratora danych, w zwi^zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - Prezesa
Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

.  11. Przekazane przez Pania^anajdane nie poshiza do zautomatyzowanego podejmowania deeyzji,
jak rowniez profilowania stosownie do art. 22 RODO.

' skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmian^ wyniku post?powania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiail^ postanowieii umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszad integralno^ci
protokoiu oraz jego zalqcznikow.

tr.efna 8/z 8



Nr zam6wienia: 27/us/2019 - wzor o^wiadczenia (grupa kapitalowa) - pakiet I,II,III

Oswiadczenie o przynaleznosci albo brqku przynaleznosci do grupy kapitahwej

Jako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 27/us/2019 w pakiecie
I/n/III* oswiadczam, ze:

nalez^*

nie nalezq*

do tej samej grupy kapitatowej, iv rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. a ochronie
konkurencji i konsumentow (tj. Dz. U. z 2018 r., poz, 798 ze zm.), z innym wykonawcq lub
wykonawcami, ktdrzy zlozyli oferty w niniejszym postepowaniu. **

** niepotrzebne skreslic

**W przypadku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej wykonawca moze zlozyc wraz
z oswiadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grupe kapitalowq - zgodnie z art. 4 nkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r o ochronie
konkurencji i konsumentow nalezy rozumiec wszystkich przedsiebiorcow, ktdrzy sq kontrolowani
w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorcq, w tym rowniez tego
przedsiebiorce.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajqcemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej fwww.nfiz-katowice.p1I informacji, o ktorej mowa
w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania.

Imi? i nazwisko upeliiomocnionego przedstawieiela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 27/us/2019 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona pfatnosc - pakiet 1,11,111

I. Informuj^, iz wybor ztozpnej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji nalezy.wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami p podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajqcegb obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z njniejszym wskazuj?

ponizej:

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

do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru/ustugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. eena

netto:

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

1) bez zastosowania** mectianizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si? do nast?pujgcych towarow lub ustug;

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zat^cznik, zawieraj^cy wykaz towarow iub ustug)

Zob. zatecznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug.

Imie i nazwisko upetnomocnionego przedstawlcieia Wykonawcy:

Data

ppdpis

V



Nr zamowienia: 27/us/2019 pakiet I

wzor zatqcznika nr 3 do umowy nr (pakiet I)

Wykaz punktow (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJ/\CEGO/NADAWCY Dane maszyny frankujqcej/tcrminala pocztowego Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyjmuJqca przesytkl

L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej

zamawiajagego/nadawcy

Sjedziba
(kod pocztowy,
miejscowosc)

Ad res

(ulica, nr)
Firma Model

Numer

fabryczny

Cechy
identyfikacyjne
datownika *...*

Punkt (placowkn)
nadawczo-odbiorcza

Sledzlba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres (ulica,nr)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Narodowy Fundusz Zdrowia
Slqski Oddziai Wojewodzki

w Katowicach

40-844 Katowice
Ul. Kossutha

13
Neopost fJ80 1210023

2

Narodowy Fundusz Zdrowia
SlqskI Oddziat Wojewddzki

w Katowicach

40-844 Katowice
Ul. Kossutha

13
Neopost IJ80 12100015

3

Narodowy Fundusz Zdrowia
6lqski Oddziat Wojewodzki

w Katowicach

40-844 Katowice
Ul. Kossutha

13
Postalia Ultlmail 90 3590020

4

Narodowy Fundusz Zdrowia
Siqski Oddziat Wojewodzki

w Katowicach

40-844 Katowice
Ul. Kossutha

13

ASCOM

HASLER
6341775

V



Nr zamowienia: 27/us/2019

Pieczqtka jednostki organizacyjnej
wystawiaj^cej upowaznienie

Upowaznienie
do odbioru i nadahia przesylek w ramach realizacji umowy nr .... z dnia .

Upowaznienie nr wydane dnia

Imi^ i nazwisko

upowazniony jest do odbioru i nadania przesylek w ramach realizacji umowy.

Upowaznienie jest wazne, wraz z dokumentem tozsamosci

seria i nr , od dnia rozpocz^cia do dnia zakonczenia obowi^zywania umowy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWGA



Nr zamowienia: 27/us/2019 pakiet II

wzor zatqcznika nr 3 do umowy nr (pakiet II)

Wykaz punktow (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJ/^CEGO/NADAWCY Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyjmuJgca przcsylkl

L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej

ZAMAWIAJACEGO

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres

(ulica, nr)
Punkt (placowka)

nadawczo-odbiorcza

SIcdziba

(kod pocztowy,
micjscowosc)

Adres (ulica,nr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

glqski OW NFZ
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

I
V



Nr zamowienia: 27/us/2019

Pieczqtka jednostki organizacyjnej
wystawiaj^cej lipowaznienie

Upowaznienie
do odbioru i nadaniaprzesyiek w ramach realizacji umowy nr .... z dnia.

Upowa^enie nr wydane dnia

Imi? i n^wisko

upowazniony jest do odbioru i nadania przesylek w ramach realizacji umowy.

Upowaznienie jest wazne, wraz z dokumentem tozsamosci

seria i nr , od dnia rozpocz^cia do dnia zakohczenia obowi^zjwania umowy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA


