
Nr zamowienia: ]/us/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamowienie o wartosci ponizej750 000 euro

SWIADCZENIE UStUG POCZTOWYCH W OBROGIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Zamowienie udzielane w trybie art. 1380 ust.l ustawy Prawo zamdwieh publicznych (usluga spoteczna)

Zamowienie podzielono na pakiety:

PAKIETI

Ustugi ̂ ocztowe nrexwymagajqce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwroty
takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dor^czenia lub wydania odbiorcy

/  PAKIETll

ustugi pocztowe (tzw. przesytki specjaine) wymagajqce zrealizowania w placowce pocztowej

plaeratora wyznaczonego oraz zwroty takich przesytek do tiadawcy po wyczerpaniu mozliwosci
dorQczenia tub wydania odbiorcy

PAKIETil!

Ustugi pocztowe polegajqce na realizowaniu przekazow pocztowych

Zat^cznikami do niniejszej SIWZ sq:
1. forttiularz oferty pakiet 1

2. forttiularz oferty pakiet II

3. forttiularz ofeity pakiet III
k. forttiularz opis przedmiotu zattiowietila i kalkulacja cenowa pakiet I .

/ 5. forttiularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II
6. formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet III
7. formularz wykaz usfug Wykonanych lub wykonywanych pakiet I
8. formularz wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych pakiet il
9. formularz wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych pakiet Hi
10. wzor umowy pakiet I

11. wzor umowy pakiet il I
12. wzor Umowy pakiet III :

13. wzor oswiadczenia dot. grupy kapitatowej
14. informacja w trybie art. 91 ust.3a pzp i

15. wzory zatqcznika nr3 do umowy-pakiet I oraz il
16. wzor zatqcznika do urhowy - oswiadczenie dot. zachowania tajemnicy (wspolny dia wszystkich pakietow)

^\WCA. BRAWNY



Nr zamowienia: l/us/2018

I. Nazwa ("firma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: inwestycje@nfz-katowice.pl, strona intemetowa: www.nfz-katowice.nl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicmego prowadzone jest w taybie art. 138g i nn. ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

Numer postfpowania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem l/us/2018. 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 realizowane jest zgodnie z art. 138o ust.l pzp, zamawiaj^cy okresla,
iz w niniejszym post^powaniu b?d^ mialy, odpowiednie zastosowanie nast?pujqce przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

Art. 8, art. 22, art. 22b-22d, art. 24, art. 26 ust. 2c oraz ust. 2f-4 oraz ust.6 art. 32 i art. 34, art. 86, art. 87, art. 89, 91,
93 ust.l pkt 1 oraz pkt 4-7, ponadto ust.lc, ust.2 oraz ust.3, art. 97, a takze przepisy rozporz^dzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw [...]. Ponadto zastosowanie b?dzie mial art. 24aa
pzp oraz przepisy indywidualnle wskazane w przypadku kazdej z czynno^ci ppisanych w niniejszej SIWZ.

Zamawiaj^cy okre^lil sposdb przeprowadzenia postppowania o udzielenie zamdwienia na ushigi spoleczne
z uwzglpdnieniem: zasady rdwnego traktowania i konkurencji, przejrzystosci, proporcjonalnosci, a takze w sposdb
niedyskryminuj^cy oraz z uwzglpdnieniem przepisdw art. 17 i art. 18. Zamawiaj^cy odrzuci ofert? w przypadkach
okreslonych w art. 89 pzp.

Ilekrod w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp", nalezy
przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa jest
0 "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumiec Sl^ski Oddzial .Wojewddzki Narodowego Fimduszu Zdrowia
(nazywany rdwniez 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 wohiych od pracy (tj. dni swi^tecznych
1 niedziel) oraz sobdt. Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie
z art. 110 i nn. k.c. z tym zastrzezeniem, ze jezeli koniec terminu do wykonania czynno^ci w postppowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przypada na sobot? lub dzieh ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia
nastppnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o rozporz^dzeniu w sprawie
dokumentdw nalezy przez to roziunied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich mote z^dad zamawiajacy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1126).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest §wiadczenie using pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Slaskiego

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

w SIWZ.

Kod Wspdhiego Slownika Zamdwien ("CPVI: ushigi pocztowe 64.11.00.00 - 0.

Przedmiot zamdwienia zostai podzielony na trzy pakiety (cz?tei) z dopuszczeniem skladania ofert

cz?sciowych:
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Pakiet I - uslugi pocztowe - przesylki niewyma^aj^ce padania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwroty
t^ich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwo^ci dor^czenia lub wydania odbiorcy. W ramach tego zakresu
Zamawiajpcy b?dzie miai rowniez mozliwosc opiacania przesylek w formie oplaty przerzuconej na adresata.

Pakiet II - uslugi pocztowe - przesylki (tzw. przesylki specjalue) wymagajpce zrealizowania w placowce pocztowej

ojperatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dor^czenia
liib wydania odbiorcy.

Pakiet II obejmuje przesylki pocztowe, ktorych nadanie w placdwce operatora wyznaczonego, o ktdryin mowa

vi art. 178 ust. I Prawa pocztowego, wymagane jest w zwipzku z gwarancjp dochowania termindw procesowych
lub nadania mocy dokumentu urz^dowego.

Ij) gwarancja dochowania terrnindw (moc dor^czenia w tenninie) - wynika mi^dzy innymi z wymogdw przepisow
art. 57 §5 pkt 2 kpa (tennin uwaza sip za zachowany, jezeli przed jego uplyweni pismo zostalo nadane w polskiej

placowce pocztowej operatora wyznaczonego - art. 165 §2 k.p.c.) oddanie pisma procesowego w polskiej placowce

pjocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 12 §6 pkt. 2 ordynacji
Pjodatkowej (termin uwaza sip Za zachowany, jezeli przed jego uplywem pismo zostalo nadane w polskiej placowce
pocztowej operatora wyznaczonego albo zlozone w polskhn urzpdzie konsulamym); art. 83 §3 p.p.s.a. oddanie

pisma w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego lub w polskhn urzpdzie konsulamym jest

rdwnoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 198b ust.2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych, zlozenie skargi w

pjacowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
2} moc dokumentu urzpdowego - wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadaiiia przesylki

rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placowkp operatora wyznaczonego ma moc dokumentu

u'zpdowego).

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

Przedmiotem zamowienia w pakiecie III jest swiadczenie przez Wykonawcp ushig pocztowych polegaj^cychj
na realizowaniu przekazow pocztowych.

Ppedmiot zamowienia obejmuje realizowanie przekazdw w obrocie krajowym oraz mipdzynarodowym (przekazy

pocztowe zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawcp oraz zwrot kwot pienipznych okreslonych

w przekazach pocztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpania mozliwosci dorpczenia lub wydania adresatowi

zigranicznemu.

Ze wzglpdu na brak mozliwosci oszacowania potrzeb zamawiaj^cego w zakreisie prZekaz6w pocztowych

zagranicznych zamawiaj^cy podaje ilo^d zamdwionych przekaz6w zagranicznych w okresie ostatnich 12 miesipcy

licz^c od daty zatwierdzenia SIWZ - I szt. (w podanym okresie zamowiono tylko jeden przekaz zagraniczny).

Szacunkowe dane dotycz^ce ilosci i kwot przekazdw pocztowych krajowych i zagranicznych:

al) szacunkowa miesipczna kwota wyplat wynosi 375 000,00 zl;
m szacunkowa miesipczna ilosc wyplat wynosi 200 szt.

Zlamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci wyplat oraz wyplaconych kwot w zaleznosci od potrzeb.
Przedmiot zamowienia bpdzie realizowany w tenninie okreslonym w umowie lub do dnia wykorzystania

maksymalnej warto^ci umowy (wynagrodzenia maksymalnego przyjptego w umowie), w przypadku gdy

wykorzystanie tej kwoty nast^pi przed uplywem okre^lonego w umowie terminu.
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2. Zamawiaj^cy wymaga zlozenia wraz z ofert^ na dany pakiet regulaminu ^wiadczenia uslug pocztowych

Wykonawcy dotycz^cego ushig b?d^cych przedmiotem niniejszego zamowienia (odpowiednio dla kaMego

z pakietdw. Regulamin (regulaminy) stanowi tresd oferty Wykonawcy. Zastrzega si?, ze postanowienia regulaminu

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

sprzeczno^ci pomi?dzy postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy, rozstrzygad b?dzie tresd umowy.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj^ formularze opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

odr?bne dla kazdego z pakietow (I, 11 oraz III), stanowi^ce zal^cznik do SIWZ. Realizacja zamowienia b?dzie

przebiegala na warunkach okre§lonych we wzorach umdw odr?bnycli dla kazdego z pakietdw, stanowi^cych

zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Kazdy z wzordw umowy na dany pakiet jako integralna cz?s6 SIWZ przewiduje rdwniez i okresla warunki

dokonania ewentualnych zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej zostanie

dokonany wybor Wykonawcy.

Wykonawca w pakietach I oraz 11 b?dzie odbieral przesyiki z siedziby Zamawiaj^cego pi?d 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 przesyiek dokonywad b?dzie upowamiony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego

upowaznienia, ktdrego wzdr okreslono w zal^czniku m 3 do wzoru xxmowy. Po nadaniu przesyiek Wykonawca

niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego jeden egzemplarz ksi^zki nadawczej (dowdd nadania), jednak nie

pdzniej niz do godz. 10:00 nast?pnego dnia roboczego nie licz^c soboty (od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem

dni ustawowo wolnych od pracy) po dniu nadania przesyiek. Ponadto Wykonawca musi umozliwid odbidr

i nadawanie we wskazanych przez Wykonawc? 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 wyprzedzeniein. Wykonawca wskaze do obshigi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesyiek

dostarczanych samodzielnie punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) spelniaj^cy wymagania

okre^lone 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 zapewnic mozliwo^d dor?czenia nadanych przez

Zamawiaj^cego przesyiek pocztowych, a w pakiecie III przekazdw pocztowych na calym terenie Rzeczpospolitej

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

W zakresie pakietow I oraz II, dzien odebrania przesyiki przez Wykonawc? z siedziby Zamawiaj^cego

lub samodzielne dostarczenie przesyiki przez Zamawiaj^cego uznaje si? za dzien nadania przesyiki. Wykonawca

zobowi^zuje si? zatem przyj^d przesylk? do realizacji w tym samym dniu, w ktdrym zostala ona odebrana

lub dostarczona przez Zamawiaj^cego celem nadania (dzien odebrania przesyiki przez Wykonawc? b?dzie dniem
nadania przesyiki).

Pakiet I: Dowod nadania przesyiki rejestrowanej Wykonawca zobowiazany b?dzie dostarczyd Zamawiajacemu

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 zostad przekazana

przez Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu odebrania od Zamawiajacego i w tym dniu

nadana. Dowdd nadania przesyiki w placowce operatora wyznaczonego Wykonawca zobowiazany b?dzie

dostarczyc Zamawiajacemu niezwlocznie, nie pomiej jednak niz do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.

W pakiecie I oraz II dane o iloSci przesyiek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone

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



Nr zamowienia: l/us/2018

stanowi^cy element shiz^cy do skalkulowania ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego brutto umowy)

i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^ania do nadawania przesylek w podaiiych w formularzu ilosciach.

Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w formularzu,

pod warunkiem nieprzekroczehia wysokpsci ceny oferty bmtto (wynagrodzenia calkowitego brutto umowy).

Wykonawcy nie przyshiguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

W pakietach I oraz II Zamawiaj^cy w ramach umowy bpdzie mial moMiwosc skofzystania z innych rodzajdw

przesylek - platnych zgodnie z aktualnym cermikiem Wykonawcy - niz wymienione w formularzu opis przedmiotu

zamowienia i kaikuiacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady wyrazonej w §6 ust.i w pakiecie I i § 5

ust. 1 w pakiecie II wzoru umowy oraz pod warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesylek nie

przekroczy 1% ceny oferty brutto (wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy na dany zakres).

Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowi^zany bpdzie dostarczyc Zamawiaj^cemu aktuainy

cennik Wykonawcy.

4. Inne informacje.

• Zamawiaj^cy dopuszcza skladanie ofert czpsciowych, co oznacza, ze Wykonawca moze zlosyd ofert? czpsciow^

na jedn^ iub wipcej cz^sci (pakietow) zamowienia. Wykonawca moze zlozyc ofert? na dowoin^ iio^c, dowoinie

wybranych czpsci (pakietow).

• Jpzyk postppowatiia.

Zamawiaj^cy nie dopuszcZa moziiwosci skladania ofert w jpzyku innym niz jpzyk poiski, przy uwzgipdnieniu

ponizszego wyjasnienia.

Wyja^nia si?, iz post?powanie o udzieienie zamdwienia pubiicznego prowadzi si? w j?zyku poiskim. Wymog

stanowi konsekwencj? zapisow ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku poiskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224

ze zm.), ktdra formuluje zasad? uzywania j?zyka polskiego w realizacji zadah publicznych oraz w obrocie na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Od tak sformulowanej zasady ustawa o j?zyku poiskim w art. 11 dopuszcza

wyj^tki stanowi^c mi?dzy innymi, iz nie podlegaj^ tlumaczeniu na j?zyk poiski nazwy wlasUe, zwyczajowo

stosowana terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia

towarow i using.

• Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosd rbZszerzenia w drodze pisemnego aneksu zakresu przedmiotowego

zamdwienia (umowy) w oparciu o okreslone w umowie ceny jedhostkowe. Wynagrodzenie umowne b?dzie moglo

wzrosn^c w simiie nie wi?cej niz o kwot? okresloni^ we wzorze mnowy dla danego pakietu (w pakiecie I

przewidziano mozliwo^d dwukrotnego podwyzszenia wynagrodzenia, w tym w przypadku zwi?kszenia si? w sposdb

istotny potrzeb zamawiaj^cego). Zamawiaj^cy b?dzie mial rdwniez mozliwosc przedluzenia terminu

obowi^zywania umowy w drodze pisemnego aneksu, nie wi?cej jednak niz o cztery miesi^ce. Niezale^e

od powyzszych regulacji wzory umdw zawieraj^ zapisy o moz:liwo^ci wprowadzenia zmiany wynagrodzenia

wykonawcy w sytuacjach okreslonych w art. 142 ust. 5 pzp.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza moziiwosci skladania ofert wariantowych.

• Podwvkonawstwo w pakiecie I. II oraz HI.

Zamawiaj^cy z^da wskazahia przez Wykonawc? w ofercie cz?sci zamdwienia, ktdrej wykonanie Wykonawca

zamierza powierzyd podwykonawCy.
Zamawiaj^cy zastrzega obowi^zek wykonania wszystkich kluczowych cz?sCi zamdwienia przez wykonawc? bez

kdrzystania z podwykonawcdw lub podmiotdw trzecich; Wykonawca w pakietach I i II moze poWierZyc innym
podmiotom wyl^cznie odbidr przesylek z siedziby zamawiaj^cego i przekazanie ich Wykonawcy.

W pakietach I oraz 11 Wykonawca winien zapewnlc Zamawiaj^cemu status nadawcy w fozumieniu ustawy
Prawo pocztowe.
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IV. Termin i mieisce wvkonania zamowienia w kazdvm z pakietow

1. Termin wykonania zam6wienia: swiadczenie ushig bfdzie odbywalo si? w okresie od 16.02.2018 r.

do 16.02.2019 r., przy uwzgl?dnieniu mozliwo^ci wydhizenia terminu realizacji zamowienia, o ktdiym mowa

we wzorze umowy na dany pakiet. Pierwszym dniem realizacji nmowy b?dzie 16.02.2018 r. albo termin:

- pomiejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego

zam6wienia w danym pakiecie zostala zawarta pomiej niz 16.02.2018 r.,

- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wcze^niejszym

bylo mozliwe a spowodowane byloby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansowych

z tytubi realizacji obecnie obowi^mjucej umowy lub um6w.

2. Miejsce wykonania zambwienia: paJkicty od I dom - §wiadczenie ushig w obrocie krajowym i zagranicznym.

V. Niepodleganie wvklnczeniu oraz warunki udziaiu w postenowaniu a takze onis snosobn dokonvwania ocenv

speiniania tvch warunkbw

W postcpowaniu mogu wzi^c udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj^ warunki udziaiu w post?powaniu w zakresie

wskazanym przez Zamawiaj^cego w niniejszej SIWZ oraz nie podlegaju wykluczeniu z post?powania o udzielenie

zam6wienia publicznego na podstawie art. 24 ust.l pzp.

Spehiienie warunkow b?dzie oceniane na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? os\viadczen i dolcunientbw,

0 ktorych mowa w SIWZ.

0 udzielenie zamowienia mog^ ubiegab si? wykonawcy, ktorzy:

,1) nie ppdlegaj 4 wykluczeniu;

2) speiniaju wm^ki udziaiu w post?powaniu.

1. Brak podstaw do wykluczenia z post?powan|a o udzielenie zam6wienia

Art. 22 ust.l pkt 1 pzp

Art. 24 ust.l pzp

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzib podstawy wykiuczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12

-pkt 23 pzp.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien zio^b aktualne na dzich, w ktorym.

upiywa termin skiadania ofert, oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pzp

(zob. Formularz oferty).

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenie skiada kazdy

z wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si? o zamowienie.

Wykonawca, ktbry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, moze przedstawic

dowpdy na to, ze podj?te przez mego srodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegolno^ci

udowodnib naprawienie szkody wyrzadzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^buczynienie

pieni?zne za doznana krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wspoiprac? z organami scigania oraz podj?cie, konkretnych srodkbw technicznych, organizacyjnych

1 kadrowych, ktbre sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

nieprawidiowemu post?powaniu wykonawcy (zob. art. 24 ust.8 pzp).
5
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Zamawiaj^cy moze wykluczyc wykonawc? na kaizdym etapie post^powania o udzielenia zamdwienia.

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w dparciu o art. 24 ust. 5 ustawy pzp.

2. Warunki udzialu w postepowaniu

art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp

- Oswiadczenia (pakiety I, II, III)

Wykonawca winien ziozyc oswiadczeme o spelnianiu wanmkdw udzialu w postepowaniu.

O^wiadczenie Wykonawca sklada wraz z ofert^ w formie pisemnej. Informacje zawarte w oswiadczeniu stanowi^

wstepne potwierdzenie, ze wykonawca speMa warunki udzialu w postepowaniu (art. 25a ust. I pkt I pzp).

A) Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - dotvczv pakietow 1.11 oraz III

W niniejszym postepowaniu Wykonawca zobowi^zany jest spebiid Warunek dotycz^cy uprawnien do prowadzenia

okre^lonej dzialalno^ci zawodowej.

- Dokumenty

Oprdcz oswiadczenia o speManiu warunku udzialu w postepowaniu, na potwierdzenie warunku z art. 22 Ust. lb pkt

I pzp Wykonawca przedlozy dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 5 SIWZ.

Wykonawca winien przedlozyd dokument potwierdzaj^cy posiadanie uprawnien do wykonywania dzialalno^ci

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

Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, dzialalnosd pocztowa jest dzialalnosci^

regulowan^ w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalno^ci gospodarCZej i wymaga

wpisu do rejestru operatordw pocztowych.

B) Posiadanie wiedzv i do^wiadczenia

Wykonawca przedlozy dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI ppkt. 2 lit. a i lit. b SIWZ.

Wykonawca winien wykazad w formularzu wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych (na dahy pakidt), ushigi

zdefmiowane ponizej oraz zal^czyd dowody, ze wykazahe ushigi zostaly wykonane lub s^ wykonywane (dotyczy

wyl^cznie swiadczen okresowych lub ci^glych) nalezycie.

Wykonawca winien wykazac wykonanie, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez

wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest krotszy - w tym okresie - ushig wykonanych lub wykonywanych - przynajmniej jednej uslugi -

wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, ,dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych uslugi zostaly wykonane,

oraz zal^czeniem dowoddw, ze uslugi zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie.

Pakiet I

Pod poj^ciem wykonana usluga nalezy rozumiec zamdwienie polegaj^ce na swiadczeniu using pocztowych

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor^czania przesylek pocztowych,

0 wartosci nie mniejszej niZ 500 000,00 zlotych brutto (pifcset tysi?cy zlotych bfutto), zrealizowane,

tj. zakonczone przez Wykonawcy (umowa zostala zrealizoWana).
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Pod pojfciem wykonywana usluga nalezy rozumied zamdwienie (aktualne, nadal realizewane) polegaj^ce

na ̂ wiadczeniu ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania

i dor^czania przesylek pocztowych, ktorego pewna cz?§d o warto^ci nie nmiejszej niz 500 000,00 zlotych brutto

(pi?6set tysi^cy zlotych brutto), zostala juz zrealizowana przez Wykonawc?.

Pakiet II

Pod poj^ciem wykonana usluga nalezy rozumied zamdwienie polegaj^ce na swiadczeniu ushig pocztowych

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesylek pocztowych,

0 wartosci nie nmiejszej niz 10 000,00 zlotych brutto (dziesi?c tysi?cy zlotych brutto), zrealizowane,

tj. zakohczone przez Wykpnawc? (umowa zostala zrealizowana).

Pod poj?ciem wykonywana usluga nale^ rozumiec zamdwienie (aktualne, nadal realizowane) polegaj^ce na

Swiadczeniu uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania

1 dor?czania przesylek pocztowych, ktdrego pewna cz?Sc o wartoSci nie nmiejszej niz 10 000,00 zlotych brutto

(dziesi?c tysi?cy zlotych brutto), zostala juz zrealizowana przez Wykonawc?.

Pakiet III

Pod poj^ciem wykonana usluga nalezy rozumiec zamdwienie polegaj^ce na swiadczeniu uslug pocztowych

w obrocie krajowym w zakresie nadawania przekazdw pocztowych, o wartosci nie nmiejszej niz 20 000,00 zlotych

brutto (dwadziescia tysi?cy zlotych brutto), zrealizowane, tj. zakohczone przez Wykonawc? (umowa zostala

zrealizowana).

Pod poj^ciem wykonywana usluga nale^ rozumiec zamdwienie (aktualne, nadal realizowane) polegaj^ce

na Swiadczeniu ushig pocztowych w obrocie krajowym w zakresie nadawania przekazdw pocztowych, ktdrego

pewna cz?Sc o wartoSci nie nmiejszej niz 20 000,00 zlotych (dwadzieScia tysi^cy zlotych brutto), zostala juz

zrealizowana przez Wykonawc?.

Uwaga!

♦Podaj^c w formularzu wykaz uslug wykonanych lub wykonywanych date wvkonania uslugi Wykonawca
wskazuje dzieh, miesiqc i rok wykonania (zakohczenia) uslugi; w przypadku uslugi wykonywanej (nadal
realizowanej) - Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej juz cz^Sci uslugi
z zaznaczeniem, iz jest to zamdwienie nadal realizowane.
♦Podaj^c w formularzu wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych wartosd uslugi Wykonawca - w przypadku
uslugi wykonanej - wpisuje kwot^ brutto w zlotych za caloSc wykonanej uslugi; zaS - w przypadku uslugi
wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje kwot? brutto w zlotych za zrealizowana juz w ramach
caloSci cz^Sc uslugi.
♦ Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieh bylby szerszy (up. obejmowalby
rdwniez dostawy b^dz inne uslugi, czy inny rodzaj zamdwieh), Wykonawca winien wyodr^bnid i podac dane
dotycz^ce uslugi polegajacej na Swiadczeniu ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i dor^czania przesylek pocztowych w pakiecie I oraz II i polegajacej na
dostarczaniu przekazdw pocztowych w pakiecie III. W przypadku podawania wartoSci Wykonawca winien wpisac
zardwno kwot? stanowiaca wartoSd calego zamdwienia (umowy), jak i wartoSc samej uslugi w rozumieniu zapisdw
niniejszego punktu. Wskazane wyzej warunki kwotowe (pakiet I: nie mniej niz 500 000,00 zlotych brutto; pakiet II:

ie mniej niz 10 000,00 zlotych brutto; pakiet III: nie mniej niz 20 000,00 zlotych brutto) obowiazuja. Powyzsze
dotyczy wylacznie uslug w rozumieniu zapisdw niniejszego punktu.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych podaje podmiot. na rzecz ktdrego
usluga zostala wykonana lub jest nadal wykonywana, wskazujac jego nazw? 1 adres.
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♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej ushigi musi zostad poswiadczone, ze usbiga zostaia
wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

♦ Jezeli Wvkonawca zlozv oferte zarowno na pakiet I. iak i na pakiet II. wvstarczaiace bedzie..iezeli wvkaze

iedna uslugc spelniaiaca wVmogi SIWZ okreslone dla pakietu I.

Dokumenty, o ktdrych rbowa w SIWZ, iime niz oswiadczenia j.w. skladane w oryginale lub kbpii poswiadczonej

za zgodno^d z oryginalem.

Podwiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonaWcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentoW, ktore kazdego z nich dotycz^.

WsZelkie kwestie Zwi^zane z dokumeiitami skladanymi prZez wykonawcow reguluj^ pfzepisy rOzporz^dzeaia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy

od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zambwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), kt6re nalezy stosowac

odpowiednio.

C) Svtuacia ekonoiniczha i finaiisowa

PAKIET I

Wykonawca przedlozy dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 i pkt 4 SIWZ.

1) Wykonawca winien wykazac za pomoc^ infbrmacji banku lub spdldzielczej kasy oszcz?dnoscioWo-

kredytowej, iz posiada ̂ rbdki finansowe w wysokosci nie liiniejszej niZ 300 000,00 zlotych lub zdobiosc
kredytow^ na poziomie nie mniejszym niz 300 000,00 zlotych.

2) Wykonawca winien wykazac iz jest ubezpieczony od odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia (uslugi pocztowe), na kwot? nie nizSzq niz

1 000 000,00 zlotych (jeden milion zlotych).

Vl.Wykaz oswiadczen lub dokumentow. potwierdzajiacvch spefhianie warunkow udzialu

w postepowaniu oraz brak podstaw do wvkluczenia

Wszystkie dbknmenty skladane wraz z ofert^

1) aktualne na dzieh skladania oferty oswiadczenie, o ktbrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pZp, tj. bswiadczenie

potwierdzaj^ce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu

wskazane w niniejszej SIWZ (oswiadczenie zawarte jest w formularzu oferty na dany pakiet) - pakiety 1,11, III;

2) a) Wykaz using (sporz^dzony na formularzu wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych) wykonariych,

a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych rbwniez wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat

przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnoici jest krbtszy ̂  w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rZecz ktbiych uslugi zostaly

wykonane (patrz: pkt V pkt 2 lit. B SIWZ) — pakiety I, II oraZ III;

b) Dbwody okreslaj^ce, ze wykazane uslugi zostaly wykonane lub s^ wykonywaiie nalezycie. (patrz: pkt V pkt

2 lit B SIWZ), przy czym dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje b^dz inne dokunierity wystaWione prZez

podmiot, na fzecz ktdrego uslugi zostaly wykonane, a w przypadku swiadczen okresoWych lub ci^gfych s^
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wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskac tych dokumentow - o^wiadczenie wykonawcy; w przypadku §wiadczen okresowych lub ciaglych

nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powiimy bye

wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert; pakiety I, II oraz HI;

3) Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaJaca wysokosc

posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy w pkresie nie wczesniej szyni niz

jeden miesiac przed uplywem terminu skladania ofert (patrz: pkt V pkt 2 lit. C SIWZ); tylko pakiet I;

4) Dokunient potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywibiej w zakresie

prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem niniejszego zamowienia (patrz: pkt V pkt 2 lit. C SIWZ);

tylko pakiet I;

5) Dokument potwierdzajacy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzonego przez Prezesa

Urz^du Komunikacji Elektronicznej (patrz: pkt V pkt 2 lit. A SIWZ); pakiety I, II oraz III.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlo^c dokumentow dotyezacych sytuacji fmansowej

wymaganych przez Zamawiajacego, moze zlozyc iimy dokument, ktory w wystarczajacy sposob potwierdza

spelnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku udziahi w post^powaniu (odpowiednie zastosowanie znajdzie

art.26 ust. 2c pzp).

Dokument skladany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Internetowej informacji,

0 ktorej mowa w art. 86 ust. 5 pzp

6) Qswiadczenie wykonawcy o przynaleznosei albo braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej;

w przypadku przynalemosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlo:^c wraz z oswiadczeniem

dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia

konkurencji w post^powaniu w zakresie okre^lonym w art. 24 ust. I pkt 23 pzp - pakiety I, II oraz III.

Termin ztozenia oswiadczenia o przynaleznosei albo braku przynaleznosei do tej samej grupy kapitalowej

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynalemosci lub braku przynale^o^ci do tej

samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 pzp. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,

wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

Jezeli zlozono tylko jedna ofert?, zamawiajacy nie b?dzie wymagal zlozenia oswiadczenia wykonawcy

0 przynaleznosei albo braku przynalemosci do tej samej grupy kapitalowej.

Ww. oswiadczenie wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w formie pisemnei.

VII. WEZWANIE DO UZUPEtNIENIA ORAZ POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Jezeli wykonawca nie zlo2yl oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. I pkt 1, oswiadezen lub dokumentow

potwierdzajacych okoliczno^ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. I, lub innych dokumentdw niezbednych

do przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja bl?dy lub budza

9
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wskazane przez zamawiaj^cego wqtpliwosci, zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupeinienia lub poprawienia

lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupebiienia

lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby

uniewaznienie post^pOwania.

2. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pebiomOcnictwa, zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.

3. Zamawiaj^cy wzywa takZe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dolycz^cych oswiadczeh

lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.

VIII. Informacie o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wykonawcarhi oraz przekazvwanla

oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnlone do porozumiewania sie z Wvkohawcami

Zamawiaj^cy mformuje, ze porozumiewa si? z Wykonawcami przy u^ciu srodkdw komunikacji elektronicznej

tj. poczty elektronicznej, za posrednictwem operatora pocztowego w rozUmieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiscie,

za posrednictwem poslanca albo za pomoc^ faksu.

Uwaga: powyzszy sposob porozumiewania si? nie dotyczy ofert, ktdre skladane s^ w fOrmie pisenuiej

oraz dokumentow skladanych na potwierdzenie spelnienia warunkow udzialu w poSt?powaniu oraz

na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu (rdwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku uzupeinienia) oraz

innych dokumentow, dla ktorych obowi^zuj^ce przepisy przewiduj^ inn^ form? (np. oswiadczenie dot. grupy

kapitalowej, ktdre wimio zostac zlozone na pismie).

W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego WykonaWca winien poslugiwac si? numereln sprawy okreslonym

w SIWZ: l/us/2018.

& ZaWiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie Whmy bye

skladane na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj 208a.

& Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje pizekazywane przez WykonaWc? drOg^ elektrdniczn^

winny bye kierowane na adres: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pI, a faksem na nr 32 7351636.

UWAGA!

• Dokumenty przedkladane przez Wykonawc? wraz z ofert^ a takze w odpowiedzi na Wezwanie do uzupeinienia^

winny zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej w pzp oraz w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow.

• Pelnomocnictwo przedkladane przez Wykonawc? wraz z ofert^ oraz w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26

ust. 3 a pzp do zlozenia pelnomocnictwa, wumo zostac zlozone z zachowaniem fonny okreSlonej w pkt XI lit. B

SIWZ.

Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Pan Mariusz Partyka - Gldwny Specjalista, Dzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych.

Adres e-mail - zamowieniapubliezne@nfz-katowice.pl.

Wykonawca moze zwrdcic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SlWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem tenninu skladania ofert

zmienic tresc SIWZ.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada ha sobot? lub dzien UStawdwo Wolny

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

10
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IX. Wymagania dotyczace wadium

1) Na pp.dstawie art. 45 ust.l i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:

pakiet 1- 30 000,00 zl (slownie trzydziesci tysi^cy 00/100 ziotych),

pakiet 11 - zamawiajqcy nie z^da wniesienia wadium,

pakiet III - 3 000,00 zl (slownie trzy tysiqce 00/100 ziotych).

2) Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach:

1. pieni^dzu,

2. por?czeniach bankowych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowej, z tym,

ze por^czenie kasy jest zawsze porpczeniem pieni^znym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowyoh,

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 Przedsiobiorczosci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

a)' Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:

BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si?; SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchora^ch 1, 40-043 Katowice.

b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?toa, Wykonawca obowiazany jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokoj m 410. Tresc takiego

dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiajacemu od badania zasadnosci zadania

wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dnia<5 postanowienia art. 46 ust. 4a oraz

ust. 5 pzp. Dokument swoja wamoscia musi obejmowac okres odpowiadajacy terminowi zwiazania oferta (60 dni).

Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywern terminu skiadania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem

zwiazania oferta b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skiadania ofert.

Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

3) Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Slaskiego OW NFZ, badz wplvw srodkow

pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skiadania ofert. o ktorym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastapi zgodnie z zasadami wynikajacymi z 46 pzp.

X. Termin zwiazania oferta

Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skiadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofertv

A. Zamawiajacy prosi Wykonawc? o wypehrieme formularzy na maszynie do pisania albo odr?cznie drukowanym

pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy

jakakolwiek cz?sc formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy"

1 podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiajacy

11



Nr zam6wienia: l/us/2018

prosi o wykonanie kserokopii danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypeinienie wg potrzeb

i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umiescid

w zai^cziliku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest

0 przygotowanie i zlozenie Oferty z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych

si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest hiedokonywad

zmian merytorycznych zapisdw znajdujqcych si? we wzorach formularzy stanowiqeych zal^czniki

do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezalemie od tego,

czy formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jezeli

Wykonawca przeksztaica formularz do formy edytowalnej, w szczegolnosci poprzez OCR, zobowi^Zany jest

dokladnie przeczytac jego tresd po przeksztalceniu oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ.

W przypadku, gdy z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tresc

oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, oferta podlegala b?dzie

odrzuceniu.

B. Wszystkie fonnularze i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez Wykonawc?

musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania zobowi^zan

o wartosci odpowiadajqcej zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie potwierdzaj^cym dopuszczenie

do obrotu prawnego lub prZez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku oryginal

peinomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczon^ notarialnie, odpis notarialny) nalezy dol^czyc do oferty.

Z zal^czonych do oferty dokumentow musi wynikac, ze ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty podpisala osoba

upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowa^ion^ zoStanie uznana

za niewaai^.

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

D. Ofert? nalezy dostarczyc w nast?puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^ i adresem

Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowla Sl^skl Oddzial Wojewddzki

uL Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208a oraz napisem:

Usluga spoleczna - zamowienie nr 1/us/2018

Swiadczenie usiug pocztowych

Oferowane pakiety: nr
[nalety wskaza6 oferowane pakiety lub paklet]

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12.30

W przypadku sldadania oferty cz?sciowej na wi?cej niz jeden pakiet, formularze dotycz^ce oferowanych przez

Wykonawc? pakietow prosimy umiescic w jednej (tej samej) kopercie opisanej jak wyzej (patrZ; ramka).

Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZALACZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 14 (w pakiecie 111 pkt

13) formularza oferty na dany pakiet, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikow.

• W przypadku skladania oferty cz?sciowej na wi?cej niz jeden pakiet:

a) formularze oferty dotycz^ce oferowanych przez Wykonawc? pakietow prosimy umiescic w jednej (tej samej)
kopercie opisanej jak wyzej (patrz: lit. D - ramka).

b) Wykonawca nie jest zobligowany zal^czac do kazdego oferowanego pakietu tych samych dokumentow,
tj.: dokumentdw wymienionych w pkt VI pkt 1, 2 oraz 5, a takze peinomocnictwa os6b reprezCntuj^cych
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Wykonawc6w (jezeli zachodzi taka sytuacja) ̂ wystarczy, jezeli Wykonawca zal^czy i wlozy do koperty jeden
kompJet ww. dokumentow.
Powyzsze dotyczy takze Regulaminu swiadczenia ushig pocztowych Wykonawcy, jezeli ten sam regulamin
(regulaminy) obejmuje merytorycznie zakres oferowanych pakietdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawcy zawierajqcych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych

Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post^powania, Wykonawca powinien

umie^cic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub

oznaczyc je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajenuiic^ przedsiebiorstwa defmiuje art. II ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.):

„ Przez tajemnic§ przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, co

do ktorych przedsiebiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufhosci."

<P

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowlqcych tajemnic^ przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie

sktadania ofert, zastrzeet, ze nie moge bye one udostepniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje stanowiq

tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

E. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofert? cze^ciowe na oferowany przez siebie pakiet.

Ofert? sklada si? w formie pisemnej pod rygorem niewamosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie

oferty w postaci elektronicznej.

F. Tre^c zlozonej na dany pakiet oferty must odpowiadac tresci SIWZ, Oferta zostanie odrzucona przez

Zamawiaj^cego w przypadku zaistnienia co najnmiej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

G. Wykonawcy mog^ wsp61nie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy

ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia

albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

H. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy oraz oswiadczen wymaganych od wykonawcy

wraz z oferty:

1)

2)

formularz oferty
(odr^bny dla kaZdego pakietu)

formularz opis przedmiotu

zamowienia i kalkulacja

cenowa

(odr?bny dla kaZdego pakietu)

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

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

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC GENE

BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJE CALEGOPAKIETU;

nale^ wypelnic i podpisab w miejscu do tego wyznaczonym;

3)
formularz wykaz uslug

wykonanych lub nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
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wykonywanych
(odr^bny dla kaZdego pakietu)

4) - nale^ wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz ziozyc
wz6r oswiadczenia dot. grupy yy terminie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej
kapitaiowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 pzp

5) - nalezy wypehiid i podpisac w miejscu do tego wyznacZonym;
informacja, 0 ktdrej mowa

w art. 91 ust.3a pzp

Xn. Mieisce oraz termin skladania i otWarcia ofert na danv pakiet

1. Ofert? nalezy ziozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowke, pokdj nr 208a (II pi?tro),

w terminie do dnia .4.9.'.?.^.'.^.?. do godziny 12.00.
2. ZamawiaJ^cy zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu oferty po terminie oraz niezwlocznie ̂ raca ofert?.

3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladarm ofert, zmienid lub wycofac ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu o godzinie 12.30 pod adresem wskazaiiym w pkt 1,

pokdj nr 217 (11 pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyc na sfiiiansowanie zamdwienia w danym pakiecie.

XIII. Qpis 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 maternatycznych
w kolejnosci podanej w ww. formularzach.

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

3. Sposdb obliczenia oraz podania ceny oferty wskazuje rdwniez formularz oferty. W przypadku, gdy usluga
podlega opodatkowaniu podatkiem Vat, Wykonawca w pkt 1 formularza oferty - w zalemo^ci od tego, czy
obowiizek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny netto dolicza, bidz
odpowiednio nie dolicza, wartosd podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiizek podatkowy
(VAT), Wykonawca sklada wraz z oferti informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr zal^czono
do SIWZ). Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajicego obowiizku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiajicy w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowiizek fozliczyc
zgodnie z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie na dany pakiet winny zostac przez Wykonawc? podane
z dokladnoscii do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokriglac
do pelnych groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze
zao^igla si? do 1 grosza.

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

opisanymi we wzorze umowy.

XIV. Qpis krvteridw wvboru ofert oraz ich znaczenie. Sposdb ocenv ofert w kazdvm z pakietdw.

O wyborze najkorzystniejszej oferty w kazdym z pakietdw decydowac b?di przedstawione ponizej kryteria
oraz nast?puj^cy sposdb oceny ofert:
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Pakiet I oraz pakiet 11

Krvterium I - Cena - waga 100%

najnizsza zaoferowana cena
Ilosd punkt6w = x 100pktxl00%

cena zaoferowana w ofercie badanej

Pakiet III

Krvterium I - Cena - waga 95%

najnizsza zaoferowana cena

Iloscpunktow = X 100pktx95%

cena zaoferowana w ofercie badanej

Krvterium II - Termin doreczenia odbiorcv kwotv pienieznei liczac od dnia uznania rachunku bankowego

wvkonawcv kwota okre^lona w przekazie pocztovrvm - waga 5%

najkrdtszy zaoferowany termin doreczenia odbiorcy kwoty pieniemej w dniach roboczych*
Ilosc punktdw ~ r x ICQ pkt x 5%

termin doreczenia odbiorcy kwoty pieniezmej zaoferowany w ofercie badanej

*Zaoferowanie przez Wykonawcq termim krotszego niz 4 dni robocze liczqc od dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy hvotq okreslonq
wprzekazie pocztcwym, spowoduje, ze napoirzeby wyliczeniapunktacji w kryterium 11 zostanqprzyjqte 4 dni robocze.
*Zaofermvanieprzez Wykonawcy terminu zwrotu dluzszego niz 7 dni roboczych liczqc od dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy kwotq
okreslonq wprzekazie pocztowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Ocena koncowa ofertv w kazdvm z ww. pakietow bedzie sum^ ilosci punktow uzyskanych we wszystkich
kryteriach zgodnie z powyzszymi zasadami.

XV. Informacie o formalnosciach, iakie powinnv zostac dopeinione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zamowienia publicznego w danvm pakiecie

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia na dany pakiet Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta

jest wama, nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w SIWZ oraz w art. 89 pzp, speMa

wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ, w tym okre^Ione warunki podmiotowe i uznana zostaia

za najkorzystniejsza na podstawie kryteridw oceny ofert okre^ionych w SIWZ. Zamawiajacy zawiadomi

o wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie zgodnie z art. 92 pzp.

2. Niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie Zamawiajacy zaprosi Wykonawce, ktdry

zlozyl oferty najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy.

3. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy na dany pakiet zostana podane Wykonawcy w pi^mie

informujacym o wyborze oferty lub w pismie odrebnym. Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

przekazany pisemnie iub faksem, moze wyrazic zgode na podpisanie umowy droga korespondencyjna,

ze wskazaniem ria kpnkretna dat? zawarcia umowy.

XVI. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

NIEDOTYCZY
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XVn. Istotne postanowienia umowv - wzor umowv na danv pakifet

1. Istotne dia strbn postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy na dany pakiet oraz

wysoko^d kar ufflownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy

na dany pakiet zal^czony do SIWZ. Wz6r umowy na dany pakiet reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy

zwi^zane z realizacj^ zamowienia w danym pakiecie.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspolnie ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosc za wykonanie umoWy. W takim

przypadku wykonawcy ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

XVni. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

Przepisy dziaiu VI ustawy Prawo zamdwien publicznych, ze wzgl?du na przedmipt zamdwienia (ushigi spdleczne)
nie obowi^zuj^.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten

natychmiast zgtosic Zamawiajqeemu.
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I

Uslugi pocztowe nie wymagaj^ce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwroty takich pfZesylek

do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci doreczenia lub wydania odbiorcy

I. Opis

1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie using pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Sl^skiego

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

w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzoreiii umowy pakiet 1.

2. Wykonawca b^dzie w szczegolnosci zobowi^zany do swiadczenia uslug pocztowych przez 24 godziny na dob? przez

6 dni w tygodniu, 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 Unh 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 I. Zamawiaj^cy

wymaga wskazania co najmniej jednego takiego punktu.

3. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy ptinkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy

spelniajq,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 umozHwic odbior i nadanie we wskazanych przez Wykonawcy placowkach pocztowych, przesylek

dostarczanych samodziekiie przez Zamawiaj^cego zgodnie z wamnkami okre£onymi w specyfikacji.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic mozliwosc dor?czenia nadanych przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych

na calym terenie RzeczpospoHtej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unh Europejskiej.

7. Dzieh odbiom przesylki przez Wykonawc? lub dorgczenia przesylki przez Zamawiaj^cego do punktu (placowki)

nadawczo-odbiorczego Wykonawcy uznaje si? za dzieh nadaiha przesylki. Wykonawca zobowi^zuje si? zatem przyj^c

przesylk? do reaUzacji 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 nadaniu przesylek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zamawiajqcego jeden egzemplarz ksi^zki nadawczej

(dowod nadama), jednak nie pozniej niz do godz. 10:00 nast?pnego dnia roboczego (poniedzialek — pi^tek,

z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po dniu nadania przesylek.

9. Dane o hosci przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w formularzu opis przedmiotu

zamowienia i kalkulacja cenowa maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy do skalkulowania ceny oferty

bratto /wynagrodzenia calkowitego bmtto umowy/ i nie stanowiq, ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania

do nadawama przesylek w podanych w formularzu hosciach. Oznacza to, ze faktyczna hose nadanych w ramach

umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w formularzu, pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci ceny oferty

bmtto /wynagrodzenia calkowitego bmtto umowy/. Wykonawcy nie przysluguj^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 cemhkiem Wykonawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia

i kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady wyrazonej w §6 ust.l wzom umowy oraz pod Waruhkiem,

ze wynagrodzerde z tytulu tego typu innych przesylek nie przekroczy 1% ceny oferty bmtto (wysokosci

wynagrodzenia calkowitego bmtto umowy). Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowiqzany b?dzie

dostarczyc Zamawiaj^cemu akmalny cennik Wykonawcy.

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

I n a



Nr zamowienia: l/us/2018

n. Kalkulacja cenowa

fotmiilatz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I

Lp. Rodzaj przesylki Waga przesylki
Prognozowana
iloSc przesylek

(szt.)

Cena

jednostkowa
brntto

(zl)

Cena l^czna
brutto

(zl)
(DxE)

A B C D E F

do 50 g gabaryt A 200.000

do 50 g gabaryt B 200

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 1000

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 10

ponad 100 g do 350 g gabaryt A 400

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 2

1.
List zwykly w obrocie

ponad 350 g do 500 g gabaryt A 20

krajowym
ponad 350 g do 500 g gabaryt B 2

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 8

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 2

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

8

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

2

do 50 g gabaryt A 80

do 50 g gabaryt B 20

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 20

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 2

2.

List zwykiy z przyspieszonym
terminem dor?czenia w obrocie

krajowym

ponad 100 g do 350 g gabaryt A 2

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 2

ponad 350 g do 500 g gabaryt A 2

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 2

05^ t r o n a



Nt zamowienia: l/us/2018 fotmularz opis ptzedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

1

do 50 g gabaryt A
508.000

do 50 g gabaryt B 1

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 40.000

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 200

ponad 100 g do 350 g gabaryt A 1000

3.
List polecony w obrocie

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 200

krajowym
ponad 350 g do 500 g gabaryt A 200

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 100

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 20

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 20

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

20

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

40

do 50 g gabaryt A
60000

do 50 g gabaryt B 1

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 2000

4.

List polecony z
przyspieszonym terminem

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 100

dor^czenia w obrocie
krajowym ponad 100 g do 350 g gabaryt A 2000

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 100

ponad 350 g do 500 g gabaryt A 100

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 40

n a
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ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 10

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 40

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

10

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

30

5.
Paczka pocztowa
w obrocie krajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

40

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

20

6.

Paczka pocztowa z
przyspieszonym terminem

dor?czenia w obrocie
krajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

20

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

20

7

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
zagranicznym
Strefa A:Europa

do 50 g 30000

ponad 50 g do 100 g 4000

ponad 100 g do 350 g 200

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

Strefa B i strefa C

Do 50 g 40

9

List polecony z
przyspieszonym terminem

dorfczenia strefa B
i strefa C

Powyzej 50 g 20

10.
Usluga potwierdzenie odbioru

w obrocie krajowym do 50 g
80000

11.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym przesylka

listowa

ponad 50 g 20000

12.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym paczka

pocztowa

ponad 50 g 2

13.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

przesylka listowa
do 50 g 600

14.
Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym ponad 50 g 200
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15.
Ushiga zwrot do adresata w

obrocie krajowym
do 50 g gabaryt A 10000

16.
Ushiga zwrot do adresata w

obrocie krajowym
do 50 g gabaryt B 2

ponad 50 g do 100 g gabaiyt A
1400

ponad 50 g do 100 g gabaryt B
50

ponad 100 g do 350 g gabaryt A
500

ponad 100 g do 350 g gabaryt B
20

17.
Ushiga zwrot do adresata w

obrocie krajowym
ponad 350 g do 500 g gabaryt A

20

ponad 350 g do 500 g gabaryt B
20

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A
2

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B
2

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

2

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

2

18.
Ushiga zwrot do adresata w

obrocie zagranicznym
do 50 g

100

ponad 50 g do 100 g 20

ponad 100 g do 350 g 10

19.
Ushiga zwrot do adresata w

obrocie zagranicznym
ponad 350 g do 500 g 4

ponad 500 g do 1000 g 4

ponad 1000 g do 2000 g 2

0 n a



Nr zamowienia: l/us/2018 formulatz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa patdet I

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

CENA OFERTY BRUTTO W PAKIECIE I:

RAZEM BRUTTO w ziotych (suma wszystkich pozycji od 1 do 19 z kolumny F oraz ceny
ryczaltowej za odbieranie korespondencji w pakiecie I brutto):

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

Imi^ i nazwisko upei^nomocnionego przedstawiciela Wykonaw^cy:

Data....

podpis
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet n

Usiugi pocztowe (tzw. przesylki specjalne) wymagaj^ce zrealizowania w placowce pocztowej opeiatora -wyznaczonego

oraz zwroty takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozKwosci dor?czenia lub wydania odbiorcy.

I. Opis

1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie usiug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodiiie z

wamnkami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym fotmularzem oraz wzorem umowy pakiet II.

2. Wykonawca b^dzie w szczegolnosci zobowiqzany do swiadczenia usiug pocztowych przez 24 godziny

na dob? przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziaiku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

oraz do zapewnienia (zorganizowania) pnnktu (placowki) nadawczo-odbiorczego zlokalizOwanego

w odieglosci (obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy

ul. Kossutha 13. Zamawiajqcy b?dzie informowal Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot?

z jednodniowym wyprzedzeniem. Adres ww. punktu Wykonawca zobowiqzany jest wskazac w formularzu

oferty pakiet II. Zamawiaj^cy wymaga wskazania co najmniej jednego takiego punktu.

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

odbiorczy spelniaj^cy wymog okre£ony w pkt 2. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania

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

4. Wykonawca b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego, 5 razy w tygodniu tj. od poniedziaiku

do pi^tku w godzinach od 15:15-15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo Wolnych od pracy.

5. Odbioru przesylek dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego

upowaznienia, ktorego wzor stanowil b?dzie zal^cznik do umowy.

6. Wykonawca musi umozliwic odbior i nadanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych,

przesylek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego zgodnie z warunkami okre^onymi

w specyfikacji.

7. 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 obszarem

Unii Europejskiej.

8. 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

zobowiqzuje si? zatem przyj^c przesylk? do realizacji w tym samym dniu, w ktorym zostala ona dostarczona

do Wykonawcy celem nadania (dzieh dostarczenia przesylki do nadania b?dzie dniem nadania przesylki).

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana przez

Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu otrzymania od Zamawiaj^cego i w tym dniu

nadana. Dowod nadania przesylki w placowce operatora wyznaczonego Wykonawca zobowi^zany b?dzie

dostarczyc Zamawiaj^cemu niezwloczme, nie pozniej jednak niz do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.

10. Dane o ilosci przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w formularzu opis

przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa maj% charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy

do skalkulowania ceny oferty bmtto (wynagrodzenia calkowitego umowy bmtto) i nie stanowi^ ze strony

Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesylek w podanych w formularzu ilosciach. Oznacza to,

ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w formularzu, pod

warunkiem nieprzekroczenia wysokosci ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego umowy bmtto).

Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego.

11. Zamawiaj^cy w ramach umowy b?dzie mial mozhwosc skorzystania z innych rodzajow prZesylek, platnych

zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia

1 kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady wyrazonej w §5 ustl wzom umoWy oraz pod
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wamnkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesylek nie przekroczy 1% ceny oferty bmttd

(wysokosci wynagrodzenia calkowitego bmtto nmowy). Wykonawca na potrzeby innych lodzajow przesylek

zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu aktuakiy cennik Wykonawcy.

12. Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy w rozutmeniu ustawy Prawo pocZtowe,przysluguje Zamawiajqcemu.

II.Kalkulacja cenowa

Lp. Rodzaj przesyiki Waga przesyiki
Prognozowana
ilosc przesylek

(szt.)

Cena

jednostkowa
brutto

(zl)

Cena l^ezna
brutto

(zl)
(DxE)

A B C D E F

do 50 g gabaryt A 200

do 50 g gabaryt B 1

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 40

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 1

ponad 100 g do 350 g gabaryt A 40

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 1

1.
List zwykiy w obrocie

ponad 350 g do 500 g gabaryt A 10

krajowym
ponad 350 g do 500 g gabaryt B 1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 4

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

4

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

1

do 50 g gabaryt A 40

do 50 g gabaryt B 10

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 10

2.

List zwykiy z przyspieszonym
terminem dor?czenia w obrocie

krajowym

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 1

ponad 100 g do 350 g gabaryt A 1

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 1

o n a
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ponad 350 g do 500 g gabaryt A 1

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

1

3,
List polecony w obrocie

krajowym

do 50 g gabaryt A
40

do 50 g gabaryt B 1

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 100

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 1

ponad 100 g do 350 g gabaiyt A 100

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 1

ponad 350 g do 500 g gabaryt A 10

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 10

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

10

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

1

4.

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
krajowym

do 50 g gabaryt A
400

do 50 g gabaryt B 1

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 10

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 4

ponad 100 g do 350 g gabaryt A 10

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 4

3 I S t r o n a
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ponad 350 g do 500 g gabaryt A 10

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 5

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 4

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 4

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

4

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

4

5.
Paczka pocztowa
w obrocie krajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

4

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

4

6.

Paczka pocztowa z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
krajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

4

ponad 5000 g do 10000 g
Gabaryt A

1

7

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor^czenia w obrocie
zagranicznym
Strefa A:Europa

do 50 g 10

ponad 50 g do 100 g 10

ponad 100 g do 350 g 10

ponad 350 g do 500 g 10

ponad 500 g do 1000 g 10

ponad 1000 g do 2000 g 1

8

List polecony z
przyspieszonym terminem

Strefa B i strefa C

Do 50 g 10

9

List polecony z
przyspieszonym terminem

dor^czenia strefa B
i strefa C

Powyzej 50 g 10

10.
Usluga potwierdzenie odbioru

w obrocie krajowym
do 50 g

100

11.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym przesylka

listowa

ponad 50 g 1

12.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym paczka

pocztowa

ponad 50 g 1

13.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

przesylka listowa
do 50 g 1

0 n a
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14.
Usiuga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

ponad 50 g 10

15.
Usiuga zwrot do adresata w

obrocie krajowym
do 50 g gabaryt A 200

16.
Usiuga zwrot do adresata w

obrocie krajowym
do 50 g gabaryt B 1

17.
Usiuga zwrot do adresata w

obrocie krajowym

ponad 50 g do 100 g gabaryt A
1

ponad 50 g do 100 g gabaryt B
1

ponad 100 g do 350 g gabaryt A
1

ponad 100 g do 350 g gabaryt B
1

ponad 350 g do 500 g gabaryt A
1

ponad 350 g do 500 g gabaryt B
1

ponad 500 g do 1000 g gabaryt A

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B
1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

1

18.
Usiuga zwrot do adresata w

obrocie zagranicznym
do 50 g

1

19.
Usiuga zwrot do adresata w

obrocie zagranicznym

ponad 50 g do 100 g 1

ponad 100 g do 350 g 1

ponad 350 g do 500 g 1

ponad 500 g do 1000 g 1

ponad 1000 g do 2000 g 1

Cena ryczaltowa za odbieranie korespondencji w calym okresie realizacji umowy
w p^ecie II zl brutto



Nr zamo-wienia: 26/us/2017 fotmulatz opis ptzedmiotu zamo-wienia i kalkulacja cenowa paldet II

CENA OFERTY BRUTTO W PAKIECIE H:

RAZEM BRUTTO w zlotych (suma wszystkich pozycji od 1 do 19 z kolumny F oraz ceny
ryczaltowej za odbieranie korespondencji w pakiecie II bftttto):

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

i nazwisko upeteomdcniohego pfzedstawiciela WykdnawCy:

Data ...

podpis
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet m

1. Opis

1. Przedmiotem zambwienia jestswiadczenie przez Wykonawc? ustug pocztowych polegaj^cych
na realizowaniu przekazow pocztowych nadawanych przez Slqski Oddziat Wojewodzki Narodowego
Funduszu Zdrowia, zwany dale] Zamawiajqcym.
2. Szacunkowe dane dotycz^ce ilosci i kwot przekazow pocztowych:
a) szacunkowa miesi§czna kwota wyplat wynosi 375 000,00 z\\
b) szacunkowa miesi?czna ilosc wyptat wynosi 200 szt.
c) ilosc zamowionych przekazow zagranicznych w okresie ostatnich 12 miesi^cy od daty

zatwierdzenia SiWZ -1 szt.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci wyptat oraz wyptaconych kwot w zaieznosci
od potrzeb.
4. Przedmiot zamowienia b^dzie realizowany w terminie okresionym w umowie iub do dnia
wykorzystania maksymainego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy jego wykorzystanie
nast^pi przed uptywem tego terminu.
5 Zamawiajqcy jest zobowiqzany do kontroli wykorzystania wartosci umowy.
6. Uruchomienie swiadczenia ustugi musi nast^pic niezwtoCznie po zawarciu umowy.
7. Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) reaiizowanie przekazow pocztowych w obrocie krajowym adresatom wskazanym przez

Zamawiaj^cego;
2) zwrot kwot pieni^znych okresionych w przekazach pocztowych do Zamawiaj^cego w przypadku

wyczerpania mozliwosci dor^czenia iub wydania adresatowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 iistopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1489 j.t.) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie,

3) reaiizowanie przekazow w obrocie mi^dzynarodowym (przekazy pocztowe zagraniczne) adresatom
wskazanym przez Zamawiaj^cego oraz zwrot kwot pieni^znych okresionych w przekazach pocztowych
do Zamawiajqcego w przypadku wyczerpania mozliwosci dor^czenia Iub wydania adresatowi
zagranicznemu.
8. Nadawca przekazow - 60W NFZ b§dzie nadawat przekazy pocztowe od poniedziatku do pi^tku
z wytqczeniem dni woinych od pracy.
Wykonawca nie moze ograniczyc kwoty przekazu.
9. Potwierdzenie przyj^cia do reaiizacji przekazu musi nastqpib w tym samym dniu w ktbrym nast^puje
zasiienie rachunku bankowego.
10. Wykonawca jest zobowiqzany do dor^czenia adresatom kwot pieni^znych okresionych
w przekazach pocztowych na kazdy wskazany przez Zamawiaj^cego adres.
11. Przyj^cie przez Wykonawc? przekazu pocztowego b^dzie dokonywane przekazem eiektronicznym,
nadawanym poprzez aplikacj? udost^pnion^ Zamawiajqcego przez Wykonawc? na stronie internetowej
Wykonawcy, i b^dzie polegato na:
а) zaiogowaniu si? do aplikacji na stronie internetowej Wykonawcy w ceiu nadania przekazow;
c) przekazaniu przez Zamawiaj^cego przeiewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?
srodkow pieni?znych w wysokosci rbwnej sumie kwot przekazow.
Wynagrodzenie za realizacj? przekazow zostanie obiiczone na podstawie ceny jednostkowej
za reaiizacj? przekazu oraz ilosci nadanych przekazow.
12. Apiikacja do wysytania przekazow musi bye udost?pniona na stronie internetowej Wykonawcy
i posiadac nast?puj?ce funkcje:
1) Mozliwobc pracy wielu uzytkownikow w tym samym czasie w ramach jednego kiienta,
2) Logowanie do aplikacji poprzez stron? internetow?,
3) Moziiwosc rejestracji przekazu r?cznie (dane adresata, kwota przekazu, tytut, przyczyna zwrotu),
4) Automatyczne naliczanie optat za wystane przekazy,
5) Sprawdzenie stanu reaiizacji przekazu,
б) Moziiwosc wydrukowania:
a) potwierdzenia nadania przekazu,
b) pocztowej ksi?zki nadawczej,
c) raportu stanu reaiizacji,
d) zestawienia zwroconych przekazow.

OV
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Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo§6 realizowania przekazow pocztowych zagranicznych w placowce
pocztowej jezeli Wykonawca nie posiada mozliwosci realizowania elektronicznych przekazdw
pocztowych zagranicznych.
13. Niezwtocznie po zawarciu umowy - w przypadku, gdy Strony uznaj^ przeszkolenie
za konieczne do prawidtowej realizacji umowy - Wykonawca przeszkoli w siedzibie 60W NFZ
pracownikdw wyznaczonych przez Zamawiaj^cego w zakresie obslugi aplikacji do wysytania
przekazow.
14. W przypadku awarii aplikacji do wysylania przekazow Zamawiaj^cy i Wykonawca (osoby
upowaznione do nadzorowania umowy) ustal^ awaryjn^ procedure nadawania przekazow, w
szczegbinosci
w zaieznosci od potrzeb: adresy poczty elektronicznej, na ktbre b?dq wysytane dane do nadania
przekazbw, sposob zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dost^pem, sposob dostarczania
danych do nadania przekazow na nosnikach elektronicznych.
W przypadku uruchomienia awaryjnej procedury nadawania przekazow ceny oraz prowizje okreslone w
umowie nie uiegaj^ zmianie.
15. Wykonawca jest zobowiqzany do dor^czenia odbiorcy kwoty pieni^znej okresionej w przekazie
pocztowym aibo zawiadomienia o probie dor^czenia najpozniej w dniu zaoferowanym w formularzu
oferty, licz^c od dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotq okreslon^ w przekazie
pocztowym.
16. Za dni robocze uznaje si? dni od poniedziatku do pi?tku z wytqczeniem dni ustawowo woinych
od pracy.
17. W przypadku, gdy dor?czenie kwoty pieni?znej okresionej w przekazie pocztowym nie byto moziiwe
z powodu nieobecnosci odbiorcy, Wykonawca jest zobowi?zany wystawic awizo zawieraj?ce
CO najmniej nast?puj?ce informacje:
a) dat? i godzin? obecnosci dor?czycieia u odbiorcy,
b) podpis iub identyfikator umoziiwiajqcy jednoznaczne ustalenie danych osobowych dor?czycieia
(w szczegolnosci w przypadku rekiamacji),
c) informacj?, w jakiej piacbwce pocztowej i w jakich godzinach mozna osobiscie odebrac kwot?
przekazu.
18. Awizo jest wazne 7 dni od daty jego wystawienia.
19. W przypadku, gdy odbiorca nie odbierze kwoty przekazu we wskazanej piacowce Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowi?zany ponownie awizowac z zachowaniem zasad okreblonych w pkt 17 i nn.
20. Kwoty pieni?zne okresione w przekazach pocztowych, ktore nie zostaty wyplacone odbiorcy,
Wykonawca jest zobowi?zany zwrocic przeiewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w ci?gu 7 dni
roboczych po uplywie terminu do ich odbioru przez odbiorc? przekazu.
22. Zamawiajqcy oraz adresat przekazu majq prawo zgioszenia do Wykonawcy rekiamacji dotyczqcej
realizowania przekazu pocztowego.

2. Kalkulacja cenowa

Tabela A

Lp.

Szacowana warto^i

kwoty przekaz6w
krajowych brutto

wzl

Szacowana

liczba

przekaz6w

WysokoSd oplaty
za jeden przekaz
krajowy brutto w

zi

L^czna warto^d
za przekazy brutto

(wartoid C x wartoiSd D)

WysokoJd prowizji
pobieranej od kwoty
jednego przekazu
wyrazOna w %

Lqezna wartoid prowizji
(warto^d B x warto^d F)

Wartoid brutto

usiugi w zl
(suma E oraz G)

A B C D E F G H

1 4 500 000,00 2 400

Qisy
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Lp.

Szacowana warto^f

kwoty przekaz6w
zagranicznych

brutto

wzl

Szacowana

liczba

przekaz6w

WysokoSd opiaty
za jeden przekaz

zagraniczny
brutto w zl

L^czna warto^d
za przekazy brutto

(wartoid C x wartoSd D)

Wysoko^d prowizji
pobieranej od kwoty
jednego przekazu
wyrazona w %

Lgczna wartoJd prowizji
(wartoid B x wartoSd F)

Warto^d brutto

uslugi 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

WysokoSd opiaty
za jeden zwrot

krajowy brutto w
zl

Lgczna warto^d
za zwroty brutto

(warto^d B x warto^d C)

A B C D

3 5

Tabela D

Szacowana WysokoSd opiaty L^czna wartoid
liczba za jeden zwrot za zwroty brutto

J^p.
z^vrotdw zagraniczny (wartoSd B x wartoSd

zagranicznych brutto w zl C)

A B C D

4 2

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

=  zl brutto

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

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

<3^,
3 I S t r o n a

podpis
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OFRRTA-PAKIETI

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdiowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adres e-mail: (jezeli Wykonawca posiada)

sttona www: (jezeli Wykonawca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

Wykonawca jest malym lub srednim prZedsi^biorc^*

♦Jezeli wykonawca nie jest malym lub srednim przedsi^biorcq^ - nalezy skreslic

Nr rachunku bankowego WykonaWcy. na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium
(dotyczy wadium wiiiesionego w pieni^dzu):

W nawi^zaniu do ogioszenia o zamowieniu w trybie art 138o i nn. pzp maj^cym za przednuot swiadczenie
ustugpocztowych w obrocie krajowym i zagtanicznym -pakiet I,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie I zgodnie
ze SpecyfikaCj^ Istotnych Wamnkow Zamowienia, za cen?:

zl brutto

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

UWAGA! W prz)rpadku, gdy ustuga podlega opodatkowaniu podatkiem Vat, Wykonawca nie dblicza do ceny
netto podatku VAT, jezeli obowi^zek podatkOwy spoczywa na Zamawiaj^cym - patrz informacja, o ktorej mowa
w art. 91 ust.3a pzp. W takiej sytuacji cenf^ oferowanq^ jest cena wskazana jako nettO, tj. cena bez podatku
od towarow i ustug.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? do swiadczenia usiugi w okresie od 16.02.2018 r. do 16.02.2019 r.,
przy uwzgl^dnieniu mozUwosci wydluzenia terminu reaHzacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy
na pakiet I.
Pierwszym dniem reakzacji umowy b^dzie 16.02.2018 r. albo termin:
- pozniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostaia zawarta pdzniej niz 16.02.2018 r.,
- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w symacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym
bylo mozUwe, a spowodowane byloby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow ftnansowych
z tytulu reaUzacji obecnie obowi^zuj^cej umowy lub umow.
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3. Oswiadczamy, iz zwrot do nadawcy zwrotnego potwierdzenia odbiom przesylki (pokwitowanego przez

adresata) nast^powal bgdzie niezwiocznie.

4. Oswiadczamy, iz:

a) Zobowi^zujemy si? odbierac przesyiki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu tj. od potiiedziaiku

do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyjq^tkiem dni ustawowo wokiych od pracy,

Ponadto wykonawca umozliwia 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 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 wyznaczyd

do obshigi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placdwk?) nadawczo-odbiorczy spelniaj^cy wymdg okreslony w

pakiecie I w § 3 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 odleglosci (obUczonej 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 warunki piatnosci 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

ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

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

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

8. Oswiadczamy, ze zai^czony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakietu I, zostal przez nas zaakceptowany

1 zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okre^onych

we wzorze umowy pakiet I, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

9. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

2 wymogami Zamawiaj3,cego okre^onymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa, z zachowaniem

obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszego zamowienia.

10. Oswiadczamy, ze ofert? podpisaia osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym

post?powaniu na podstawie (nalezy wskazac podstaw? Umocowania —

dokument rejestrowy, ewidencyjny, pelnomocnictwo etc.). W przypadku prokurenta nalezy wskazac, czy jest

to prokura samoisma czy l^czna -

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

stanowia, tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost?pnione innym podmiotom.

2
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Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnic^ przedsiqbiorstwa wytqcznie w przypadku, gdy Wykonawca

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

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

a takze wszystkich informacji i dokumentow skiadanych w trakcie postqpowania.

12. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy nastgpuj^c^ czgsc zafflo-wienia*:

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

zamowienia powierzon^ podwykonawcy).

13. Oswiadczam, ze speiniam warunki udziaiu w postgpowaniu okreslone w SIWZ oraz nie podlegam

wykluczeniu z postqpowania na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczam, iz spelniam warunki udziaiu w postqpowaniu okreslone przez Zamawiaj^cego w SIWZ.

13a.Oswiadczam, ze zachodz^, w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie art

pzp (podac maj^cq, zastosowanie podstawq wykluczenia sposrod wymienionych w art 24

ust 1 pkt 12-23).*

* osvnadczenia zpkt 13a oraz 13b nalezy wypetnic tylko, jezeli dotycz^ wykonawcy

Podleaanie wykluczenia

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

Prawo zamowien publicznych oraz Wykonawca podjql srodki naprawcze, wystarczajqce do wykazania Jego

rzetelnosci, winlen on ziozyc odrqbne oswiadczenie, okreslajqc, iz podlega wykluczeniu oraz wskazujqc

rodzaj podjqtych srodkdw.

13b.0swiadczam, ze w zwi^zku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamowien

publicznych, podj^lem nast?puj^ce srodki naprawcze:

Zgodnie z art. 24 ust.Spzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podjgte przez niego srodki sg wystarczajqce do wykazania Jego rzeteinosci, w szczegoinosci udowodnic naprawienie
szkody wyrzqdzonej przestgpstwem iub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywdg iub naprawienie
szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoipracg z organami scigania oraz podjgcie konkretnych srodkdw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre sq odpowiednie dia zapobiegania daiszym przestgpstwom iub przestgpstwom
skarbowym iub nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pienvszego nie stosuje sig, jezeii Wobec Wykonawcy,
bgdgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sig o udzieienie zamowienia oraz nie
uplyngi okre&iony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
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14. Zal^cznikami do niniejszego formulatza ofetty nast^puj^ce wypelnione fotmulatze, ostviadczenia

otaz dokumenty:

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

w pakiecie I),
3) pelnomocnictwo osob reprezenmj^qrch Wykonawcy (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie, odpis

notarialny) — jezeU. dotyczy,

4) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp,
5) formularz wykaz uslug wykonanych lub wykonywanych pakiet I,

6) dowody, ze uslugi zostaly wykonane lub wykonywane nalezycie,

7) dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzonego przez

Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej,

8) informacja banku lub spoidzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredjttowej potwierdzaj^,ca wysokosc posiadanych

srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy,

9) oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiq^zanej z przedmiotem zamowienia

(uslugi pocztowe),
10) inne - jezeU dotyczy

15. Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

Wykonawca zlozy w terminie okre^onym w pkt VI.C SIWZ.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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OFERTA-PAKIETII

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
Narodowego Funduszu Zdtowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adtes e-mail: (jezeli Wykonawca posiada)

strona www: (jezeli Wykonawca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

Nr fachunku bankowego Wykonawcy. na ktory Zamawiaj^cy bgdzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^Ldzu):

Wykonawca jest malym lub srednim przedsi^biorc^*

♦Niepottzebne skreslic

W nawi^zaniu do ogloszenia o zamowieniu w trybie art 138o i nn. pzp maj^cym za przedmiot swiadczenie
ustugpocztowych w obrocie kiajowym i zagianicznym —pakiet II,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie 11 zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^:

zt brutto

Cena brutto oferty podana powyzej stanowi l^czn^ sum^ brutto wszystldch pozyeji (razem brutto w zl) - pkt II
formularza opis przedtniotu zamowienia i kalkulaeja cenowa pakiet II.

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

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? do swiadczenia uslugi w okresie od 16.02.2018 r. do 16.02.2019 r.,
przy uwzgl?dnieniu mozUwosci wydluzenia terminu reaHzacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy
na pakiet I.
Pierwszym dniem reaHzacji umowy b?dzie 16.02.2018 r. albo termin:
- pozniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia nimejszego
zamowienia w danym pakiecie zostala zawarta pozniej niz 16.02.2018 r.,
- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terrninie wczesniejszym
bylo mozliwe, a spowodowane byloby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkdw finansowych
z tytuiu reaHzacji obecnie obowi^zuj^cej umowy lub umow.
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5. Oswiadczamy, iz zwrot do nadawcy zwrotnego potwietdzenia odbiom przesyiki (pokwitowanego przez

adtesata) nast^powai bgdzie niezwiocznie.

4. Oswiadczamy, iz:

a) Zobowi^Zujemy si? odbierac przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu tj. od poniedzialku

do pi^tku w godzitiach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

Ponadto wykonawca umozliwia odbior i nadawanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych,

przesylek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj^cego, 24 godziiiy na dob? przeZ 6 dili 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 moze wyznaczyc

do obshigi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placdwk?) nadawczo-odbiorczy spelniaj^cy wytndg okreslony

w pakiecie II w § 2 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 zapewniefiia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego

zlokalizowanego w odleglosci (obliczotiej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zainawiaj^cego

w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

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

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy wamnki platnosci okreslone we wzorze umowy pakiet II.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu Zwi^zania

oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

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

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

8. Oswiadczamy, ze zalq,czony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakietu II, zostal przeZ nas zaakceptowany

i zobowi^zujemy si? w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na wamnkach okreslonych

we wzorze umowy pakiet II, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajq^cego.

9. Oswiadczamy, ze zobowiqzujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

z wymogami Zamawiajqcego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^,cymi przepisami prawa, z Zachowaniem

obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiom niniejszego zamowienia.

10. Oswiadczamy, ze ofert? podpisala osoba uprawniona do repreZentowania Wykonawcy w niniejszym

post?powaniu przetargowym na podstawie (nalezy wskazac podstaw?

umocowania — dokument rejestrowy, ewidencyjny, pelnomocnictwo etc.). W przypadku prokurenta naleiy

wskazac, czy jest to prokura samoistna czy l^czna -

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

stanowiq. tajemnic? przedsi?biotstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost?pnione innym podmiotom.



Nr zamowienia: l/us/2018 fotmulatz ofetty pakiet II

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbiorstwa wylqcznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terminie skladania ofert zastrzegt, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazat,

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

oznaczat bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie catej tresci oferty wraz z zatqcznikami

a takze wszystkich informacji i dokumentow sktadanych w trakcie postqpowania.

12. Oswiadczamy, ze zatrderzamy powierzyc podwykonawcy nast^puji^c^ cz^sc zamowienia*:

* nalezy wypetnic wprzypadku wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy (wskaZac cz^sc

zamowienia powierzonq podwykonawcy).

13. Oswiadczam, ze speiniam wamnki udzialu w post^powaniu okre^one w SIWZ oraz nie podlegam

wykluczeniu z postqpowania na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczam, iz speiniam wamnki udzialu w postqpowaniu okreslone przez ZamaWiaj^cCgo W SIWZ.

13a.Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstaWy wykluezenia z postqpowania na podstawie art.

pzp (podac maj^c^ zastosowanie podstawq wykluezenia 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 wykluezenia z postqpowania na podstawie ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Wykonawca podjql srodkl naprawcze, wystarczajqce do wykazania Jego

rzetelnosci, winien on ziozyc odrqbne oswiadczenia, okreslajqc, iz podlega wykluczeniu oraz wskazujqc

rodzaj podjqtych irodkow.

13b.0swiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamdwieh

publicznych, podjqlem 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, moze przedstawlc
dowody na to, ze podjgte przez niego srodki sg wystarczajqce do wykazania Jego rzetelnosci, w szczegolnoscl udowodnic naprawienle
szkody wyrzqdzonej przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoiduczynlenle plenlgzne za doznanq krzywdg lub naprawienle
szkody, wyczerpuj^ce wyjainienle stanu faktycznego oraz wspdipracg z organami 6clganla oraz podjgcle konkretnych irodkow
technlcznych, organlzacyjnych i kadrowych, ktdre sq odpowlednle dia zapoblegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom
skarbowym lub nieprawldlowemu postgpowanlu wykonawcy. Przeplsu zdania plerwszego nie stosuje sig, Jezeli wobec Wykonawcy,
bgdqcego podmiotem zblorowym, orzeczono prawpmocnym wyroklem sqdu zakaz ubiegania sig o udzlelenle zamdwienia oraz nie
uplynql okreSlony w tym wyroku okres obowlqzywanla tego zakazu. ^

(W

14. Zal^cztiikami do niniajszego fotmularza oferty nastqpuj^ce wypetnione formiilarze, oswiadczenia

oraz dokumenty:

1) formulMZ opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II,
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2) regulamin swiadczenia usiug pocztowych Wykonawcy (odpowiadaj^cy przedmioto\d zamo-wdenia
w pakiecie II),

3) pelnomocnictwo osob reptezentuj^cych Wykonawcy (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie -
odpis notariakiy) — jezeli dotyczy,

4) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp,

5) formularz wykaz uslug wykonanych lub -uykonywanych pakiet II,

6) dowody, ze uslugi zostaly wykonane lub sq, wykonywane nalezycie,

7) dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzonego przez
Prezesa Urz^du Komurdkacji Elektronicznej,

8) inne - jezeli dotyczy

15. Oswiadczetiie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej

Wykonawca zlozy w terminie okre^onym w pkt VI.C SlWZ.

Imi^ i nazwisko upelnomociiionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis
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O F E R T A- PAKIET III

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adtes e-mail: (jezeli Wykonawca posiada)

strona www: (jezeli Wykonawca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy. na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadiutn

wniesionego w pieni^dzu):

Wykonawca jest malym lub srednim przedsigbiorc^*

♦Niepotrzebne skreslic

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

1. ofemjemy wykonanie dia Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie III zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Wamnkow Zamowienia, za cen^:

zl brutto.

Cena brutto oferty podana powyzej stanowi kwot^ rownq^ kwocie z kolumny H formularza opis przedmiotu
zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet III (wartosc brutto usltigi w zl)

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

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si^ do swiadczenia uslugi w okresie od 16.02.2018 r. do 16.02.2019 r.,
przy uwzgl^dnieniu mozliwosci wydluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy
na pakiet III.
Pierwszym dniem realizacji umowy b^dzie 16.02.2018 r. albo termin:
- pdzniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostaia zawarta pozniej niz 16.02.2018 r.,
- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiajq^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym
bylo mozHwe a spowodowane byloby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansowych
z tytulu realizacji obecnie obowiqzuj^cej umowy lub umow.

3. Oswiadczamy, iz przekazy pocztowe b?d^ zlecane do realizacji poprzez strong intemetow^
(adres strony). Korzystanie ze wskazanej strony internetowej nie wymaga instalowania
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zadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach Zamawiaj^cego. Wykonawca uptawnia

Zamawiaj^cemu do korzystania z ww. strony internetowej w celu realizacji niniejszego zamowienia.

W drodze wjrj^tku, w przypadku, gdyby tealizacja przekazow krajowych poprzez ww. strong internetow^

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu siiy wyzszej, a takze w trybie awaryjnym

opisanym we wzorze umowy, nie byla mozliwa, strony dopuszczaj^ wowczas realizacj? przekazow

pocztowych w placowce Wykonawcy. Wykonawca zobowi^zany jest posiadac co najmniej jednq, placowk?

umozliwiaj^cq, realizacj? przekazow pocztowych.

Wykonawca dysponuje co najmniej jedn^ placowk^ w odleglosci nie wigkszej niz 6 km od siedziby

Zamawiaj^cego w Katowicach przy ul. 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 dorgczenia odbiorcy kwoty pieni^znej wynosi

* dni licz^c od dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy kwotq,

okreslon^ w przekazie pocztowym. (Wykonawca moze nie wypelniac wykropkowanego miejsca, jesli oferuje

termin 7 dniowy).

''Zaoferowanie przez Wykonawcy terminu krotszego niz 4 dni robocze liczqc od dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy kwotq okreslonq
w przekazie pocztowym, spowoduje, ze na potrzeby wyliczenia punktacji w kryterium III zostanq przyj^te 4 dni robocze. W umowie zostanie
wskazany termin zaoferowany.
*Zaoferowanie przez Wykonawcy terminu zwroiu dluzszego niz 7 dni roboczych liczqc od dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy kwotq
okreslonq w przekazie pocztowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Przez termin dorfczenia odbiorcy kwoty pienifznej rozumied nalezy rdwniei zttwiadomienia o prdbie dor^czenia w przypadku nieobecnoici
odbiorcy

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okre£one we wzorze umowy pakiet III.

5. 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.

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

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakiem III, zostal przez nas zaakceptowany

i zobowi^zujemy si? w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych

we wzorze umowy pakiet III, w miejscu i terrrunie wyznaczonym przez Zamawiajq,cego.

8. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wybom naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

z wymogami Zamawiajq^cego okre^onymi w SIWZ oraz obowi^zujq,cymi przepisami prawa, z zachowaniem

obowi^zuj^cych norm odnoszqcych si? do przedmiom niniejszego zamowienia.

9. Oswiadczamy, ze ofert? podpisala osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym

post?powaniu przetargowym na podstawie (nalezy wskazac podstaw?

umocowania — dokument rejestrowy, ewidencyjny, pelnomocnictwo etc.). W przypadku prokurenta nalezy

wskazac, czy jest to prokura samoisma czy i^czna -

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

stanowi^ tajemnic? przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost?pnione innym podmiotom.
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Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnic§ przedsiqbiorstwa wylqciznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terminie skladania ofert zastrzegt, 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 caiej tresci oferty wraz z zatqcznikarni

a takze wszystkich informacji i dokumentowsktadanych w trakcie postqpowania.

11. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy nast^puj^c^ cz^sc zamowienia*;

* nalezy wypetnic wprzypadku wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy (wskazac czqsc

zamowienia powderzon^ podwykonawcy).

12. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w SIWZ oraz nie podlegamy

wykluczeniu z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczamy, iz spelniamy warunki udziaiu w postqpowaniu okreslone przez Zamawiaj^cego w SIWZ.

12a.Oswiadczamy, ze zachodz^ w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie art.

pzp (podac maj^c^ zastosowanie podstawq wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24

ust. 1 pkt 12-23).*

* oswiadczenia zpkt 12a oraz 12b 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 podjqi srodki naprawcze, wystarczajqce do wykazania Jego

rzeteinosci, winien on zfozyc odrqbne oswiadczenia, okre^iajqc, iz podiega wykluczeniu oraz wskazujqc

rodzaj podjqtych srodkow.

12b. Oswiadczamy, ze w zwi^zku z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamowien

publicznych, podj^iismy nast^puj^ce srodki naprawcze;

Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp, Wykonawca, ktdry podiega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13114 oraz 16-20 pzp, mote przedstawlc
dowody na to, ze podj^te przez niego srodki sq wystarczajqce do wykazania jego rzeteinosci, w szczegdinosci udowodnic naprawlenie
szkody wyrzqdzonej przestppstwem lub przestppstwem skarbowym, zadosduczynlenle plenl^zne za doznanq krzywdp lub naprawlenie
szkody, wyczerpujqce wyjasnlenle stanu faktycznego oraz wspdipracq z organami sclgania oraz podjpcle konkretnych drodkow
technicznych, organlzacyjnych I kadrowych, ktdre sg odpowiednle dia zapoblegania dalszym przestppstwom lub przest^'pstwom
skarbowym lub nieprawldlowemu postppowanlu wykonawcy. Przeplsu zdania plerwszego nie stosuje sl^, Jezeli wobec Wykonawcy,
b^d^cego podmlotem zblorowym, orzeczono prawomocnym wyroklem sqdu zakaz ubiegania si^ o udzielenle zamowienia oraz nie
uptyngi okreslony w tym wyroku okres obowlazywania tego zakazu.

13. Zal^cznikami do niniejszego fotmulatza oferty sq, nastqpuj^ce wypelnione formularze, oswiadczenia

oraz dokumenty: j

1) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenOwa pakiet III,
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2) regulamin s-wiadczenia uslug pocztowych Wykonawcy (odpowiadaj^cy przedmiotowi zamowienia
w pakiecie III),

3) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcy (oryginal lub kopia poswiadczona notariakiie/odpis
notarialny) — jezeli dotyczy,

4) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp,
5) formularz wykaz uslug wykonanych lub wykonywanych pakiet III,

6) dowody, ze uslugi zostaly wykonane lub wykonywane nalezycie,

7) dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestm operatorow pocztowych prowadzonego przez
Prezesa Urz^du Komunikacji Elektronicznej,

8) inne - jezeli dotyczy.

14. Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej

Wykonawca zlozy w terminie okreslonym w pkt VI.C SIWZ.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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WYKAZ USLUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH - PAKIET I

Lp. Przedmiot usiugi Wartosc usiugi
(brutto w ziotych)

Data wykonania
uslugi

Podmiot, na tzecz ktorego usiuga
zostala wykonana lub jest

wykonywana
(naZwa lub

i nazwisko oraz adtes)

1

2

3

UWAGA!

Wykonawca wypelnia powyzszq^ tabel? zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

podpis
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WYKAZ USLUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH - PAKlET II

Lp. Ptzedmiot uslugi Wartosc uslugi
(bnitto w zlotych)

Data wykonania
ustugi

Podmiot, na tzecz ktorego
usluga zostala wykbnana lub

jest wykonywana
(nazwa lub imi^

i naZwisko btaz adtes)

1

2

3

1

UWAGA!

Wykonawca wypelnia powyzszq^ tabeig zgodnie z zasadami oktesloiiymi w SIWZ.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data <

podpis
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WYKAZ USLUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH - PAKIET III

Lp. Przedmiot usiugi Wartosc usiugi
(brutto w zlotych)

Data wykonania
usiiigi

Podmiot, na rzecz ktorego
usluga zostala wykonana lub

jest wykonywana
(naZwa lub imi^

i nazwisko oraz adres)

1

2

3

UWAGA!

Wykonawca wj^petnia powyisz^ tabel? zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data <

podpis
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UMOWANr

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Natodowym Funduszem Zdrowia

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

-  , zwanym dale) „Zamawiajq,cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , dzialaj^cym

na podstawie , w imieniu ktotego dziaia:

, zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nastepuj^cej :

§1

1. Przedmiot umowy obejmuje swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagtanicznym,

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

1) Listow (gabaryt A i B):

a) zwyklych,

b) zwyklych z ptzyspieszonym tenninem dor^czenia,

c) poleconych,

d) poleconych za zwrotn3m potwierdzeniem odbiom,

e) poleconych z ptzyspieszonym terminem dorgcZenia,

Q  poleconych z prZyspieszonym terminem dor^czenia za zwtomym potwierdzeniem odbiom,

2) Paczek (do 5000 g oraz ponad 5000 g do 10000 g):

a) z ptzyspieszonym terminem dor^czenia,

b) za zwtomym potwierdzeniem odbiom,

c) za zwtomym potwierdzeniem odbiom z ptzyspieszonym terminem dorgczenia.

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

na adres ata.

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

obowiqzuj^cych przepisach prawa, w szczegokiosci na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo

pocztowe (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) oraz na zasadach okreslonych w aktach wewngtrznych

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

tj. w Regulaminie (ewenmalnie regulaminach) swiadczenia uslug pocztowych WykonawCy (zwanym dalej

„regulaminem"), stanowi^cym zalaczrdk nr 2 do umowy [trapis ^ostanie umiesti'C^ony iv valei'nosci od posiadania

remlaminul. Zastrzega si?, ze postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne) z postanowieniami umowy nie

b?dq. mialy zastosowania. W przypadku sprzecznosci pomi?dzy postanowieniami regulaminu

a postanowieniami umowy, rozstrzygac b?dzie tresc umowy.

5. Strony dopuszczaj^ 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

umowy.

6. Umowa b?dzie reaHzowana zgodnie z ofert^ WykOnawcy ziozon^ w zamowieniu nr l/us/2018 pakiet I,

w tym zgodnie z Opisem przedmiom umowy i kalkulacj^, cenow^ stanowd^cym zalacznik nr 1 do umowy.
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7. Strony Umowy mogq, rozszerzyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej utno^ (tj. zwigkszyc

ilosc zamawianych uslug) w oparciu o okreslone w umowie ceny jednostkowe. W takim przypadku Strony

nie musZ^ wskazjrwac ilosci zamawianych dodatkowo poszczegolnych using. Wynagrodzenie umowne b^dzie

mogio wowczas wzrosn^c o kwot? nie wyzszq, niz 90 000 hmffo.

8. Niezaleznie od mokUwosci, jakie Stronom Umowy daje regulacja ust7, Zamawiaj^cy moze fozszerzyc

w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy (tj. zwi^kszyc ilosc zamawianych uslu^

w oparciu o okreslone w umowie ceny jednostkowe w przypadku ZA^^kszenia si^ w sposob istotny potrzeb

zamawiajq,cego w zakresie zamawianych uslug, o kwot? nie wyzsz^_ niz 200 000 zl hrutto. W takim przypadku

Strony nie musz^ wskazywac Hosci zamawianych dodatkowo poszczegolnych uslug. Wynagrodzenie

umowne b^dzie moglo wowczas wzrosn^c o kwot^ nie wyzsz^ niz 200 000 zl brutto. Wysokosc wzrostu

b^dzie uzdezniona od wysokosci srodkow finansowych posiadanych przeZ Zamawiaj^cego.

9. Niezaleznie od regulacji ust. 7 oraz 8 Strony Umowy mogq. dokonac przedluzenia terminu obowi^zywania

umowy. Przedluzenie terminu nast^pi w drodze pisemnego aneksu. Strony mog^ przedluzyc termin

obowi^zywania umowy maksymalnie o cztery miesi^ce.

10. 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.

[usi. 11 i ust. 12 — t^stanie wprowad^ny je^eli do^cs^ Wjkonawg]

11 .Wjkonama powiers^a podwykonawylpodn^konawcom, c^sc s^amowienia wska^anci w oferde Wjkonawy ^oi(onej

w s^nmomeniu nrl I us j 2018 pakiet l,tj.

12. W toku reali^gi umony Wjkonawca mo^e dokonac s^iany podnykonanxy bcyi^ sjefygnowac fipodnykonawy mkaspnego w

oferde Wykonaivy ̂ o^nej w s^amomeniu nr 11 us 12018 pakietl. Zmiana bcids^ re^gnacja winna nastcpic w drod^ pisemnego

aneksu do umowy.

§2

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze jest wlascicielem maszyn do frankowania oraz terminala, wskazanych

w zalaczniku nr 3 do umowy. ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si? poslugiwal przy reahzacji niniejszej umowy

(maszyny podane w poz. 2 oraz 3 zal^cznika nr 3 do umowy pelni^ funkcj? rezerwowych).

2. W przypadku koniecznosci dostosowania terminala^ maszyny lub maszyn do frankowania, o ktorych mowa

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

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

2a. W przypadku braku mozliwosci dostosowania terminala lub danej maszyny do frankowania do wymogow

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

(nieodplatnie) Zamawiaj^cemu na czas reahzacji umowy terminala oraz masZyny do frankowania

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

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

3. W przjrpadku awarh terminala albo maszyny do frankowania Zamawiaj^cy niezwlocznie powiadomi

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

planowany okres naprawy.

§3

2
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1. Waninkiem uiszczenia oplat przy uzyciu terminala oraz maszyny do frankowania jest wykonanie przez

Zamawiaj^cego czynnosci polegaj^cych na:

1) wydawaniu przesylek osobie upowaznionej przez wykonawc? lub samodzielne dostarczafiie przesyiek

przez Zama-wiajq,cego do wyznaczonej placowki Wykonawcy wskazanej w umowie,

2) adresowatiiu, oznakowaniu i opakowaniu przesyiek zgodnie z wyrnaganiami Wykonawcy okreslonymi

w regulattiinie,

3) wypeinieniu przeznaczonych dia nadawcy cz^sci w formularzach adresowych,

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

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

5) umieszczeniu oznaczenia potwierdzaj^cego wniesienie oplaty za using? w postaci napisu, nadruku

lub odcisku piecz?ci o tresci uzgodnionej z Wykonawcy

6) wlasciwym przygotowaniu przez Zamawiajq^cego przesyiek pocztowych do nadania oraz sporz^dzaniu

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

rejestrowanych. Przedmiotowe zestawienia b?d^ sporz^dzane w dwoch egzemplarzach, po jednym dla

Wykonawcy i Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy umieszczac b?dzie na przesylkach w sposob czytelny

i trwaly informacje jednoznacznie identyfikuj^ce adresata i nadawc?, okre£aj^c jednoczesnie rodzaj

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

7) sporz^dzaniu w dwoch egzemplarzach, zaopatrzonych w informacje o nadawcy, formie oplaty, numerze

i dacie zawartej umowy, z ktorych oryginal przeznaczony jest dla placowki wskazanej w ust.2:

a) pocztowej ksi^zki nadawczej dla przesyiek rejestrowanych, wpisuj^c kazd% przesylk? kolejno

w oddzieln^pozycj? czytelnie, zgodnie z okresleniem kolumn, zaznaczaj^c w kolumnie „uwagi":

— uslugi komplementarne (np. „P.O." - dla przesyiek z potwierdzeniem odbioru),

— kategori? przesylki w przypadku przesyiek z przyspieszonym terminem dor?czenia ̂  uzywaj^c

skrotu „P",

— gabaiyt, w przypadku przesyiek w gabarycie B uzywaj^c skrotu „B",

b) zestawienia dla przesyiek nierejestrowanych.

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

w tym samym kienmku:

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 dor?czenia,

b) nierejestrowanych.

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

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

„OPLATA PRZERZUCONANA ADRESATA

umowa nr

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 wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odbioru przesyiek

dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upowaznienia, ktorego

wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesyiek 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 wylq,czeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

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

ifiviMBuJ
1 a 01. m
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Wykonawc? placowkach pocztowych, przesyiek 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 informowai Wykonawc? o zarrdarze nadania przesylek w sobot?

z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi Zatnawiaj^cego w celu odbioru przesylek

dostarczanych samodzielnie punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) spelniaj^cy

wymagania wskazane w ust3.

3. Wskazany punkt (placowka) nadawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w ust2, winien znajdowac si?

w odleglosci (obliczonej w lihii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiajqcego w Katowicach

przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki b?dzie mozliwa 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 okre£ony 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 prz37padku przesylek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca b?dzie dostarczal niezwlocznie

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

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

Zamawiaj^cego zaopatrzone w dat? i czjrtekiy 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 upljrwie

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

nieodebrania przez adresata.

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

rejestrowanej lub zawiadomienie o probie jej dor?czenia, nie nastqpilo w terminie 14 dm od dma nadania.

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

opakowah Wykonawcy.

8. Przesylki pocztowe stanowi^ce przedmiot niniejszej umowy obejmuj^ przesylki o gabarytach A i B.

a) Gabaryt A to przesylki o wymiarach:

- minimum — wymiary strony adresowej nie mog^ bye mniejsze niz 90 x 140 mm,

- maksimum — zaden z wymiarow nie moze przekraczac: wysokosc 20 mm, dlugosc 325 mm, szerokosc 230

mm.

b) Gabaryt B to przesylki o wymiarach:

- minimum — jezeli przynajmniej jeden z wymiarow przekracza wartosc okreslon^ jako maksimum

w gabarycie A, - maksimum - suma dlugosci, szerokosci i wysokosci nie przekracza 900 mm, prZy czym

dlugosc nie moze przekraczac 600 mm.

Przedmiot umowy obejmuje rdwniez paczki polecone rozumiane jako przesylki o wadze powyzej 2 kg.

9. Zamawiaj^cy b?dzie korzystal z wzorow drukow potwierdzenia odbioru o tresci uzgodnionej z Wykonawcy

lub wskazanej w regulaminie (zalacznik nr 2 do umowy). Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic

Zamawiaj^cemu nieodplatnie druki zwrotnych potwierdzeh odbioru (ZPO) oraz druki z numerem

nadawczym „R" - w przypadku przesylek poleconych. Wykonawca zobowi£i,zuje si? dostarczac wyzej

wskazane druki na biez^co w ilosciach uzgodnionych z Zamawiaj^cym.

10. Wymagania w zakresie adresowania i opakowania przesylek okreslaj^ nast?puj^ce akty prawne:
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1) Rozporz^dzenie Ministra Infrastmktuty w sprawie wamnkow wykonywania powszechnych usiug

pocztowych,

2) Regulamin swiadczenia uslug pocztowych w brzmieniu dostatczonym przez Wykonawc?,

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

4) Polska Norma - kopetty listowe do automatycznego 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 listopada 2007 r.)

7) Regulamin Poczty listowej — Protokoi Kohcowy — Berno 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 z dnia 21

czerwca 2007 r.)

11. Dane o hosci przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w zataczniku nr 1

do umowy maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluzq^cy do skalkulowania wynagrodzenia

calkowitego brutto umowy i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesylek

w podanych w tym zal^czniku ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy

przesylek moze bye inna niz wskazana w zalaczniku nr 1 do umoWy pod warunkiem nieprzekroczenia

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^ mozUwosc skorzystania przez Zamawiaj^cego z innych rodzajow przesylek - platnych

zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy - niz wytnienione w zalaczniku nr 1 do umowy. przy

zachowaniu zasady wyrazonej w §6 ust.l umowy oraz pod warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu

innych przesylek nie przekroczy 1% wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okre£onego w §6

ust.l umowy. Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowi^zuje si? dostarczyc

Zamawiaj^cemu aktualny cennik Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowi^zuje si^ dostarczac przesylki pocztowe do siedziby Zamawiajq.cego codziennie

od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 9.30.

14. Wykonawca zobowi^zuje sig dostarczac przesylki pocztowe polecone w stanie uporz^dkowanym

tj. poukladane wg kolejnosci zgodnej z zestawieniem zbiorczym dostarczanych przesylek pocztowych.

15. Maszyna znakuj^ca (terminal) moze pracowac w systemie zdalnego zarz^dzania.

§4

Tetminy dor^czeh

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

1) nie pozniej niz w 2 dni robocze po dniu nadania - w przjrpadku przesylki z przyspieszonym terminem

dor^czenia,

2) nie phzniej niz w 4 dni robocze po dniu nadania - w przypadku przesylki bez przyspieszonego terminu

dorgczenia.

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

2. Dzieh odbioru przesylki przez Wykonawcy a takze dzieh dorgczenia przesylki przez Zamawiaj^cego do

punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust.2 umowy, uznaje si? za

dzieh nadania przesylki. Wykonawca zobowi^zuje si? zatem przyj^c przesylk? do realizacji w tym samym

dniu, w ktorym zostala 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).

3. Dowod nadania przesylki rejestrowanej Wykonawca zobowiq^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu

niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.

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

§5

Niedor^czone przesyiki pocztowe Wykonawca zobowiq,zuie si? dostarczac do siedziby Zamawiaj^cego przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach niezwlocznie po wyczerpaniu mozliwosci ich dor?czenia lub wydania odbiorcy,

z podaniem przyczyny zwrotu.

§6

1- Wynagrodzenie calkowite z tytulu realizacji niniejszej \imoWy nie moze przekroczyc kwoty zt

brutto (slownie: 00/100 zlotych brutto).

2. Wynagtodzenie calkowite brutto okre^one w ust. 1 niniejszego patagrafu Zawiera wsZelkie koszty, opiaty

i podatki, zwiq^zane z realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty odbierania przesyiek, przemieszczenia

i dor?czenia oraz zwrotu przesyiek do miejsc przeznaczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem

wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowiizujicymi przepisami,

wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne b?dzie w okresach rniesi?cznych (okresem rozliczeniowym

jest miesiic):

1) za dany miesiac z gory — dotyczy swiadczenia uslug obj?tych niniejszi umowi przy uzyciu urz^dzenia

(maszyny do frankowania) umozliwiajicego naniesienie znaku oplaty pocztowej na nadawan^ przesylk?,

a tym samym jej uiszczenie,

2) za dany miesiac z dolu — w prz37padku oplat za zwrot do nadawcy przesyiek po wyczerpaniu mozliwosci

ich dor?czenia lub wydania odbiorcy, w przypadku przesyiek z oplaty przerzucon^ na adresata a takze

w przypadku przesyiek nadanych przy pomocy terminala pocztowego, w terminie 14 dni Ucz^c od dnia

wystawienia faktury VAT za dany miesiic, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej

faktury VAT do siedziby Zamawiajicego nast^pi w ci^gu 7 dni roboczych liczic od dnia wystawienia

faktury. W przeciwnym wypadku termin platnosci faktury VAT wynosi do 10 dni liczic od dnia

dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajicego,

4. W przypadku wynagtodzenia platnego z dolu. wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym

uslugi stanowi suma oplat za faktyczn^ ilosc przesyiek nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci

dor?czenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy

— ustalona i obUczona w oparciu o dostarczon^ przez Wykonawc? spegfikagi nykonanych ustug dotycz^c^

danego miesi^ca rozliczeniowego (wykaz przesyiek zwroconych zostanie sporz^dzony jako odr?bny

dokument).

5. W przypadku wynagrodzenia platnego z gory. Wykonawca w terminie 7 dni od zakonczenia danego miesi^ca

rozliczeniowego sporz^dzi i przekaze Zamawiaj^cemu specjfikagi wjkonanych ustug (wykaz przesyiek

zwroconych zostanie sporzq,dzony jako odr?bny dokument). W przypadku, gdy wplaty wniesione przez

Zamawiaj^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 oraz § 6a nie podlegaj^ zmianie w trakcie obowi^zywania umowy. Wykonawca nie moze do cen

wskazanych w zalaczniku nr 1 do umowy doliczac zadnych dodatkowych oplat.

7. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe bmtto wymienione w zalaczniku nr 1 do umowy b?d^ mogly

zostac obnizone w trakae realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji WykonaWca do rozliczeh

//
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z Zamawiaj^cym ptzyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zataczniku nr 1 do utnOw. przy

jednoczesnym poinformowaniu o tym Zarnawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktorego obnizenie cen

b^dzie obowi^zywalo. Powyzsze zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.

8. Jezeli Wykonawca jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu usta~wy Prawo pocztowe zobowi^zanym

do stosowania cen zatwierdzanych przez Prezesa UKE, w przypadku zmiany cennika powoduj^cego wzrost

ktorejkolwiek z cen jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy oraz braku mozliwosci

zastosowania przepisow o taryfach specjalnych, Wykonawca zobowi^zuje si? do niezwiocznego

poinformowania o niniejszym Zamawiaj^cego podaj^c termin wejscia w zycie nowych cen oraz uzasadnienie

braku mozKwosci zastosowania przepisow o taryfach specjalnych. Umowa wygasa w ostatrdm dniu

obowi^zywania dotychczasowych cen jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy.

9. Zamawiaj^cy dokonywac b?dzie wysylki przesylek pocZtowych stosownie do potrzeb, a Wykonawca

oswiadcza, ze nie b?dzie wzglgdem Zamawiaj^cego wnosil roszczeh z tytulu innej ilosci wysylanych przesylek

pocZtowych niz okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy.

10. Zamawiaj^cy zobowiq^zuje si? do stalego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkowitego umowy,

o ktorym mowa w ustl niniejszego paragrafu.

11. Platnosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane b?dq^w formie przelewu:

- w przypadku oplaty z dolu - na rachunek wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT,

- w przypadku oplaty z gory - na rachunek bankowy Wykonawcy: Zamawiaj^cy

b?dzie uiszczal oplat? z gory w wysokosci kazdorazowo ustalanej stosownie do potrzeb Slq,skiego OW

NFZ. W terminie do 7 dni licz^c od wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy, Wykonawca

zobowi^zuje si? wystawic i dostarczyc do siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo wystawion^ faktur? VAT

o wartosci brutto rownej uiszczonej z gory oplacie.

12. Za dzien zaplaty uznaje si? dzien obci^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.

13. Zamawiajq^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone od dnia

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

14. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^Cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeciq, wymaga

pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.

15. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast?pujq^ce dane nabywcy:

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

1070001057.

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

Katowice.

§6a

1. Strony zobowi^zuj^ si? dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w §6 ust. 1 umowy, w tym stosownych cen jednostkowych brutto, w zakresie ktorych zmiany mialy wplyw

na koszty reahzacji umowy, w formie pisernnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystqpienia jednej

z nast?puj^cych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i using,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzeniu za prac?,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoleczhym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowome

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 - 10, jezeH zmiany te b?d^ mialy wplyw na koszty wykonania

umowy przez Wykonawc?.
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Dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy b^dzie mozliwe nie wcZesniej niz
po upiywie 12 miesi^cy licz^c od dnia rozpocz^cia realizacji umowy.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosc wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a wartosc

wynagrodzenia brutto zostanie wyUczona na podstawie nowych przepisow.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT bgdzie oznaczala zwi^kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo -

w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^qmii przepisami obowi^zany b?dzie odprowadzac

Zamawiaj^cy - zwi^kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie netto umowy, w tym

takze odpowiednie ceny jednostkowe netto, zostanq. obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie

obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie przekroczyl ceny oferty
netto Wykonawcy powi^kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej w dniu ziozenia oferty

w zamowieniu nr 1 /us/2018.

Powyzsza zmiana oraz jej wplyw na koszty realizacji zamowienia musz^ zostac wykazane przez Wykonawcy

w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 5.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przeslanki, o ktorej mowa w ust 1 pkt 2 lub pkt
3, b^dzie obejmowac wyl^cznie czqsc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nast^iia zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawcy w zwi^zku z wejsciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniaj^cych wysokosc niiriimalnego wynagrodzenia za prac? lub dokonuj^cych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniotn spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowome. Zmiana wejdzie w zycie nie
wczesniej niz w dmu zawarcia przez strony stosownego aneksu oraz bgdzie dotyczyla wynagrodzenia
naleznego za okres nie wczesniejszy niz od dnia rozpocz^cia obowi^zywania aneksu.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot?
odpowiadaj^c^ wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwi^zku ze zwi^kszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikow wykonuj^cych umow? do wysokosci aktualnie obowi^zuj^cego rninimalnego wynagrodzenia za
prac?, z uwzglednieniem wszystkich obci^zen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadaj^ca wzrostowi kosztu Wykonawcy b^dzie odnosic si? wyl^cznie do cz?sci

wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, odpowiadaj^cej zakresowi,
w jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy. Powyzsze zmiany oraz
ich wplyw na koszty realizacji zamowienia muszi zostac wykazane przez Wykonawc? we wniosku, o ktorym
mowa w ust. 5.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot?

odpowiadajici zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwi^zku z wyplati wynagrodzenia pracownikom
wykonujicym umow?. Kwota odpowiadajica zmianie kosztu Wykonawcy b?dzie odnosic si? wyl^cznie do
cz?sci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, odpowiadajicej zakresowi,
w jakim wykonuji oni prace bezposrednio zwi^zane z reaKzacji przedmiotu umowy.

5. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wyst^ic do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawieraj^cym w szczegolnosci dokladne wyliczenie calkowitej kwoty, o jak^ wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nast^pila b^dz nastqpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniaj^ca zmian? wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wyst?puje Wykonawca,
jest on zobowi^zany wykazac (udowodnic) fakt zaistnienia przeslanek, o ktorych moWa w ust.l oraz

okolicznosc, iz przeslanki te maj^ wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawc?. Wykazanie winno
nast^ic w szczegolnosci poprzez przedlozenie dokumentow, z ktorych b?dzie wyrdkac, w jakim zakresie
zmiany te maj^ wplyw na koszty wykonania umowy, jak np.:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonuj^cych
przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (cz?sci etatu), w jakim wykonuj^ oni prace
bezposrednio zwi^zane z reahzacj^ przedmiom umowy oraz cz?sci wynagrodzenia odpowiadaj^cej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub
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2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonuj^cych
przedmiot umowy, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do Zakiadu Ubezpieczen Spoiecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoiecznego w cz^sci finansowanej ptzez Wykonawc^,
z okresleniem zakresu (cz^sci etatu), w jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwi^zane z realizacj^
przedmiotu umowy oraz cz^sci wynagrodzenia odpowiadaj^cej temu zakresowi - w przypadku zmiany,

o ktorej mowa w ust 1 pkt 3.

7. W ptzypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wyst^puje Zamawiaj^cy, jest on
uprawniony do weZwania Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowi^zany do przedstawienia w wyznaczonym

terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych, dokumentow, z ktorych b^dzie wynikac, w jakim zakresie
zmiana ta ma wpiyW na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego Zesta\denia wynagrodzen, o ktotym

mowa w ust. 6 pkt 2.

8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strona, ktora otrzymala wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacj? o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwot^, o ktor^
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno lilec zmianie, albo informacj? o niezatwierdzeniu wniosku

wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cz^sciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wyst^ic z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.. 5. W takim

przypadku przepisy ust. 5-8 oraz 10 stoSuje si? odpowiednio.

10. W przypadku zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umo-^ zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do umowy.

§7

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

dotycz£tcych okreslonych w umowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespondencji, bez

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

do korespondencji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidiowo dor?czon^ 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 aktuakiego

adresu.

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

Wykonawca;

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha

13, 40-844 Katowice.

§8

1. Reklamacj? z t5nuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi obj?tej niniejsz^ umow^ Zamawiaj^cy

moze zglosic do Wykonawcy po upiywie 14 dni od nadania przesylki rejestrowanej, nie pozniej niz ciqgu

12 miesi?cy w obrocie krajowym i w ci^u 6 miesi?cy w obrocie zagtanicznym od ich nadania.

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

reklamacji przez Wykonawc?.

3. W przypadku zagini?cia zwrotnego potwierdzenia odbioru Wykonawca zobowiqzuje si? do nieZwiocZnego

wystawienia jego duplikatu niezaleznie od przyczyn zagini?cia.

§9

^  19. 01. 2018
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1. W przypadku niewykonania lub nienalezjrtego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada na zasadach

reguluj^cych odpowiedzialnosc operatora pocztowego okreslonych w ustawie Prawo Pocztowe,

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

2. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokosci 1% wynagrodzenia

caikowitego brutto umowy okre£onego w §6 ustl umowy, jezeU Zamawiaj^cy rozwi^ze umow? za 30

dniowym wjrpowiedzeniem w przypadku raz^cego naruszenia przez Wykonawcg 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 § 3 ust 6, lub

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

3) zagubienie przesylki,

- w przypadku co najmniej 100 przesyiek. W celu obliczenia, czy przeslanka dotycz^ca co najmniej 100

przesylek wyst^iia, wszystkie przypadki dotycz^ce pkt 1-3 sumuje si?.

Raz^ce naruszenie umowy nie wyst^i w prZ3^adku, gdy przyczyn^ zaistnialej sytuacji byly okolicznosci sily

wyzszej.

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

3. Zamawiaj^cy b?dzie mial prawo do rozwi^zania umowy za 30 dniowym okresem wypotwedzenia oraz

do naliczenia kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia caikowitego brutto w przypadkach

wskazanych w ust.2 oraz w przypadku:

- naruszania postanowien umowy oraz niezaprzestania naruszen pomimo wezwania pisemnego lub

mailowego, skierowanego do Wykonawcy przez jedn^z osob, o ktorych mowa w § 11 ust.l,

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

od Wykonawcy powyzej 10 dni albo jezeH przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadUwy lub

sprzeczny z umow^ przez okres powyzej 10 dni.

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

zawierac uzasadnienie.

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

przesylki, o ktorym mowa w §3 ust.5 umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic Zamawiaj^cemu

kar? umown^w wysokosci 50,00 zlotych za kazdy przypadek niedotrzymarda jednego z ww. warunkow.

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

moze zqdac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.

7. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym mi?dzy

Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b?dzie przyslugiwala wyl^cznie cz?sc Wynagrodzenia

za uslugi zrealizowane do dnia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o wartosci kar umownych naleznych

Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

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

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

mpze odst^pic od umowy w ci^gu 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

10
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1. Umowa bgdzie realizowana w okresie 12 miesi^cy od dnia (tu r(pstdnie npisana

data w^oct^cia reali;(agi umowy tj. 16.02.2018 r. albopo^iejst^ lub wcf(esniejsf^ data wskat^ana T^amawiajacego)
jt. do dnia (tu s^stanie wpisana data ^koncspnia reali^gi umony jt. 16.02.2019 r. albo po^iejs^ lub

wiu^sniejs^ data wska^ana pr^e^ T.amawicjcicego — w t^le^osci od dnia spwarda umowy. Okres 12 miesi^Qi nale^

rot^umiec t^odnie si art. 112 k.c. - termin 12 miesii(^ konc^ sk ̂  uplywem dnia, ktory na^a, lub data odpowiada

poct^kowemu dniom terminu) z zasttzezeniem ust.2.

2. Umowa niniejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):

a) z chwil^ wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagtodzenia brutto wskazanej w §6 ust.l umowy; umowa

wygasa rowniez w symacji, gdy wysokosc kwoty pozostalej do wydatkowania tiie pozwala

na zrealizowanie zadnej z usiug objgtych przedmiotem umowy, bior^c pod uwagg potrzeby

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

b) w dniu uplywu okresu, na jaki umoWa zostaia zawarta wynikaj^cego z ustl, bez wzgl?du na okbHcznosc,

czy kwota wynagrodzenia bmtto, o ktorej mowa w §6 ustl umowy, zostaia wyczerpana;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §6 ust.8 umowy.

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

3. W przypadku zakonczenia obowiq^zywania umowy, Strony zobowi^zuj^ si? do dokonania w terminie

jednego miesi^ca od zakonczenia jej obowi^zywania, rozliczenia wykonanych usiug, liczby nadanych,

dostarczonych oraz - w formie odr?bnego rozliczenia - zwroconych przesyiek, oraz zastosowanydi opiat,

a w razie potrzeby rowniez do zwrotu kwot nienaieznych wynikaj^cych z takiego rozliczenia, na podstawie

wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT.

4. Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem koncorvjm, ktory winien stwierdzac, czy nastqpiio

nalezyte wykonanie umowy.

§11

1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokolu 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.

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

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

p  , tel , adres e-mail:

3. Do kontaktu w sprawach dotycz^cych zwrotow do nadawcy przesyiek po wyczerpaniu mozliwosci ich

dor?czenia iub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt (placowk?) mieszcz^cy si? pod adresem:

, tel ,

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 wymagaia jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§12

1. W trakcie trwania umowy, a takze po jej rozwi^zaniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby lub

podmioty, ktore wyst?puj% po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy s^ zobowi^zane

do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym

technicznych, hnansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, medycznych, danych osobowych
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podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w ttakcie realizacji umo\^ niezaleznie od form uzyskania tych

informacji oraz ich zrodla. Odpowiedzialnosc za naruszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy.

Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemrdc? uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zama umo^Xy

bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej wwysokokci 1% wynagrodzenia calkowitego

brutto, o ktorym mowa w §6 ust.1 umowy, a takze do powiadornienia stosownych organow.

2. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby lub podmioty, ktore wyst^puj^ po stronie Wykonawcy przy

realizacji niniejszej umowy zobowi^zane do zachowania tajemnicy, o ktorej mowa w ustl oraz

do podpisania przed przyst^ieniem do realizacji niniejszej umoWy oswiadczenia o tresci stanowi^cej

zalacznik do umowy — oswiadczenie dot tajemnicy przedsiebiorstwa. Podpisane oswiadczenia nalezy

niezwlocznie ziozyc na r^ce jednej z osob wskazanych w §11 ustl umowy.

3. Nie stanowi^ tajemnicy informacje dotycz^ce Zamawiaj^cego, ktore przed zawarciem niniejszej umowy

lub po zawarciu niniejszej umowy stan^ si? pubHcznie dost?pne z powodu okolicznosci niezaleznych

od Wykonawcy.

§13

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyruku udzielenia Zamowienia publicZnego w trybie art. 138o ust.2-4

i nn. ustawy Prawo zamowien pubkcznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,

z zastrzezeniem opisanych w umowie wyj^tkow.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepis art. 138o

ust.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowien piiblicznych oraz ustawa Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddajq, rozstrzygm?ciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

5. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozonq, w zamowieniu

nr l/us/2018 pakiet I.

6. Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trZech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

zalaczniki do umowy:
1) zal^cznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa
2) zal^cznik nr 2 - Regulamin swiadczenia uslug pocztowych Wykonawcy
3) zal^cznik nr 3 — Wykaz maszyn, punktow (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy oraz wzor upowaznienia
4) zal^cznik nr 4 — Wzor oswiadczenia
5) zal^cznik nr 5 - Pelnomocnictwo

ZAMAWIi^AL

1

WYKONAWCA

aikiego
Ijstowicacb

N  jC 'iL- 'N- i K
Wydziahi Adi^istracyjno-Gosporb-c /efr

Sl^skiego^adziahi WpjewodzKi ,,
Narodowesoi'iinduszu Zdrowia w Katuv. ..cat

Marian Ziolkn
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UMOWANf

zawarta w dniu w Katowicach pomigdzy:

Narodowym Funduszem Zdcowia

Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim w Katowicach, w knieiiiu ktotego dziala:

—  , Zwanym dale) „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , dzialaj^cym

na podstawie , w itnieniu ktotego dziaia:

, zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej :

§1
1. Przedmiot umowy obejmuje swiadczenie uslug pocztowych w obtocie krajowym i zagranicznym, polegajsjce

na przyjmowaniu, ptzemieszczaniu i dor^czaniu tiastgpuj^cych przesylek:

1) Listow (gabatyt A i B):

a) zwyklych,

b) zwyklych z ptzyspieszonym terminem dor^czenia,

c) poleconych,

d) poleconych za zwrotnym potwietdzeniem odbiotu,

e) poleconych z ptzyspieszonym tetminem dot^czenia,

^ poleconych z ptzyspieszonym terminem dot^czenia za zwromym potwietdzeniem odbiotu,

2) Paczek (do 5000 g otaz ponad 5000 g do 10000

a) z ptzyspieszonym terminem dorgczenia,

b) za zwromym potwietdzeniem odbiotu,

c) za Zwromym potwietdzeniem odbiotu z ptzyspieszonym tetminem dot^czenia,

-ktote wymagaj^ ztealizowania w placowce pocztowej opetatora wyznaczonego, o ktotym mowa w art. 178 ust. 1

Prawa pocztowego, zwanych towniez tzw. ptzesylkami specjalnymi.

2. Umowa obejmuje towniez zwtot do nadawcy ww. przesylek po wyczetpaniu mozliwosci ich dor^cZenia

lub wydania odbiotcy.

3. Nadanie przesylek objgtych niniejsz^ umowq, w placowce opetatora wyznaczonego wymagane jest w zwi^zku

z gwarancjq, dochowania terminow procesowych lub nadania mocy dokumenm utzgdowego.

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 podatkowej; art 83 § 3 p.p.s.a.; art.

,  198b ust2 ustawy Prawo zamowien pubUcznych.

2) moc dokumenm urzgdowego — wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania przesylki

rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placowk? opetatora wyznaczonego ma moc

dokumenm urz^dowego).

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 Hstopada 2012 r. Prawo

pocztowe (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) oraz na zasadach okreslonych w aktach wewngtrznych

Wykonawcy wydanychi na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 Ustopada 2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz. U.
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z 2017 r., poz. 1481), tj. w Regulaminie (ewentuakiie regulaminach) swiadczenia using pocztowych

Wykonawcy (zwanym dalej ,,regulaminem"), stanowi^cym zalacznik nr 2 do utnowy. Zastrzega si?,

ze postanowienia regulaminu niezgodne (sptzeczne) z postanowieniami umowy nie b?d^ mialy zastosowania.

W przypadku sprzecznosci pomigdzy postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy, rozstrzygac

bgdzie tresG umowy.

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

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

5. Strony dopuszczaj^ mozUwosc dokonywania przez Wykonawcy w trakcie realizacji umowy nieistomych

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

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

umowy.

6. Umowa b^dzie reaUzowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozonq. w zamowieniu nr l/us/2018 pakiet II,

w tym zgodnie z Opisem przedmiotu umowy i kalkulacjq, cenow^ stanowiq,cym zalacznik nr l do umowy.

ust. 7 i ust, 8 — jezeli dotyczy Wykonawcy

7. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom, czgsc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy

zlozonej w zamowieniu nr l/us/2018 pakiet II, tj ,

8. W toku reali^gi umowj Wykonawca mo^ dokonac ̂ miany podnykonawiy hcyid^ ̂ e^ygnowac ̂ podwykonawiy wskasnmgo

w ofercie Wykonawy c(loi(pnej w c^amowieniu nr 11us 12018 pakiet II. Zmana bcid^ reiygnafa winna nastcpic w drodsp

pisemnego aneksu do umony.

§2

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

1) wydawaniu przesylek osobie upowaznionej przez wykonawcy lub samodzielne dostarcZanie przesylek

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

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

w regulaminie,

3) wj^elnieniu przeznaczonych dla nadawcy czgsci w formularzach adresowych,

4) umieszczeniu oznaczenia potwierdzajq,cego wniesienie oplaty za using? w postaci napisu, nadruku lub

odcisku piecz?ci o tresci uzgodnionej z Wykonawc%

5) wlasciwym przygotowaniu przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych do nadania oraz sporz^dzaniu

zestawienia Hosciowego nadanych przesylek zwyklych oraz zesta-wdenia (ksi^zki nadawczej) dla przesylek

rejestrowanych. Przedmiotowe zestawienia b?d^ sporz^dzane w dwoch egzemplarzach, po jednym dla

Wykonawcy i Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy umieszczac b?dzie na przesylkach w sposob czytelny

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

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

6) sporz^dzaniu w dwoch egzemplarzach, Zaopatrzonych w informacje o nadawcy, formie oplaty, numerze

i dacie zawartej umowy, z ktorych oryginal przeznaczony jest dla placowki wskazanej w ust.2;

a) pocztowej ksi^zki nadawczej dla przesylek rejestrowanych, wpisuj^c kazd^ przesylk? kolejno

w oddzieln^pozycj? czytelnie, zgodnie z okresleniem kolumn, zaznaczaj^c w kolumnie „uwagi":

— uslugi komplementame (np. „P.O." - dla przesylek z potwierdzeniem odbiom),

— kategori? przesylki w przypadku przesylek z przyspieszonym terminem dor?cZenia — uzywaj^c

skrom „P",

— gabaryt w przypadku przesylek w gabarycie B uZ3rwaj^,c skrotu „B",

b) zestawienia dla przesylek nierejestrowanych.
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7) nadawaniu przesylek 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 usiug, przesylki krajowe i zagtaniczne, zwykle

i z przyspieszonym terminem dorgczenia,

b) nierejesttowanych.

2. Wykonawca b^dzie odbietal przesylki z siedziby Zamawiaj^cego piigc razy w tygodniu tj. od poniedzialku

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

dokonywac b^dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upowaznienia, ktorego

wzor stanowi zal^czrdk 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 piq,tku, z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

po dniu nadania prZesylek. Ponadto Wykonawca musi umozKwic odbior i nadawanie we wskazanych przez

Wykonawcy placowkach pocztowych, przesylek dostarczanych samodziekiie 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 bgdzie informowal Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot? z

jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesylek

dostarczanych samodziekiie punkt (placowk?) nadawczo-odbiorcZy (co najmniej jeden) spelniajq,cy

wymagania Wskazane w ust.3.

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

w odleglosci (obkczonej w link prostej) nie wi^kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach

przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki b^dzie mozkwa przy zachowaniu wymogu odleglosci

od ww. siedziby Zamawiaj^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 bgdzie mial zastosowania.

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

RzeczypospoUtej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unk Europejskiej.

5. W przypadku przesylek ze zwromym potwierdzetkem odbioru Wykonawca b^dzie dostarczal niezwloczrke

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

zwrome potwierdzenie odbioru. Zwrotne potwierdzenie odbioru Wykonawca b^dzie dostarcZal do siedziby

Zamawiaj^cego zaopatrzone w datg i czjrtelny podpis odbiorcy przesylki.

W przjrpadku nieobecnosd 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. Usluge pocztowq, w Zakresie przesylki rejestrowanej uwaza si? za niewykonanq, jezek dorgczenie przesylki

rejestrowanej lub zawiadomierke o probie jej dorgczenia, rke nastqpilo w terminie 14 dni od dnia nadania.

7. Zamawiajqcy bgdzie korzystal wyl^cznie ze swojego opakowania przesylek, nie dopuszcza si? stosowania

opakowan Wykonawcy.

8. Przesylki pocztowe stanowi^ce przedmiot niniejszej umowy obejmuj^ przesylki o gabarytach A i B.

a) Gabaryt A to przesylki o f ymiarach:
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- minimum — wymiary strony adresowej nie mog^, bye mfiiejsze niz 90 x 140 mm,

- maksimum - zaden z wymiarow nie moze ptzekraczac: wysokosc 20 mm, dlugosc 325 mm, szerokosc 230 mm.
b) Gabaryt B to przesylki o wymiarach:

- minimum - jezeli przynajmniej jeden z wymiatow przekracza wartosc okreslon^ jako maksimum w gabarycie A,
- maksimum - suma dlugosci, szerokosci i wysokosci nie przekracza 900 mm, przy czym dlugosc nie moze
przekraczac 600 mm.

Przedmiot umowy obejmuje rowniez paczki polecone rozumiane jako przesylki o wadze powyzej 2 kg.
9. Zamawiaj^cy bgdzie korzystai z wzorow drukow potwierdzenia odbibru o tresci uzgodnionej z Wykonawcsj,

lub wskazanej w regulamime fealacznik nr 2 do umowy). Wykonawca zobowi^zuje sig zapewnic
Zamawiaj^cemu nieodplatnie druki zwromych potwierdzen odbioru (ZPO) oraz druki z numerem
nadawczym „R" - w przypadku przesylek poleconych. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac wyzej
wskazane druki na biez^co w ilosciach uzgodnionych z Zamawiaj^cym.

10. Wymagania w zakresie adresowania i opakowania przesylek okreslaj^ nast?puj^ce akty prawne:

1) Rozporzq,dzenie Ministra Infrastmktury w sprawie warunkow wykonywania powszechnych uslug
pocztowych,

2) Regulamin swiadczenia uslug pocztowych w brzmieniu dostarczonym przez Wykonawc?,
3) Polska Norma - koperty listowe i kartki pocztowe PN-T-85004,

4) Polska Norma - koperty listowe do automatycznego opracowywania PN-T-85003,
5) Polska Norma - koperty korespondencyjne PN-ISO 269.

6) Swiatowa Konwencja Pocztowa — Protokol Kohcowy — Bukareszt 2004 (Dz. U. Nr 206, poz. 1494 z
dnia 8 listopada 2007 r.)

7) Regulamin Poczty Listowej - Protokol Kohcowy - 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 majq, charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy do skaUmlowania wynagrodzenia

calkowitego brutto umowy i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowiqzania do nadawania przesylek

w podanych w tym zalq^czruku 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^ mozUwosc skorzystania przez Zamawiaj^cego z innych rodzajow przesylek, platnych

zgodme z aktualnym cennhdem Wykonawcy, niz wymienione w zalaczniku nr 1 do umowy. przy zachowaniu

zasady wyrazonej w §5 ust.l umowy oraz pod warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych

przesylek nie przekroczy 1% wysokosci wynagrodzenia calkowitego bmtto umowy okreslonego w §5 ustl

umowy. Wykonawca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowi^zuje si? dostarczyc Zamawiaj^cemu

aktualny cennik Wykonawcy.

§3

Terminy dof?czeh

1. Przesylki b?dq, 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 dni robocze po dniu nadania - w przypadku przesylki bez przyspieszonego terminu

dor?czenia.

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

' 9 Ot.  m- ^
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2. Dzien odbiom przesyiki przez Wykonawcg a takze dzien dor^czenia przesylki przez Zamawiaj^cego
do punktxi (placowki) nadawczo-odbiorczego Wykonawcy, o ktorych mowa w §2 ust.2 umowy, uznaje si?
za dzien nadania przesylki. Wykonawca zobowi^zuje sig zatem przyj^c przesylk? do tealizacji w tym samym
dmu, w ktorym zostala ona odebrana przez Wykonawcy lub dostarczona do Wykonawcy przez
Zamawiajii^cego celem nadania (dzien odebrania przesylki przez Wykonawcy lub dostarczenia przesylki przez
Zamawiaj^cego do nadania bgdzie dniem nadania przesylki).

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

4. Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przysluguje Zamawiajj(,cemu.

§4

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

§5

1- Wynagrodzenie calkowite z tytulu reaHzacji nimejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty zi
brutto (slownie: 00/100 zlotych brutto).

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okre£one w ust. 1 nimejszego paragrafu zawiera wszeUde koszty, oplaty
i podatki, zwi^zane z realizacj^ przedmiotu umowy, w tym koszty obierania przesylek, przemieszczenia i
dor^czenia oraz zwrotu przesylek do miejsc przeznaczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowiqzuj^cymi przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne b^dzie w okresach miesi^cznych (okresem rozHczeniowym

jest miesi^c) za dany miesiac z dolu — w termime 14 dni kcz^c od dnia wystawienia faktury VAT za dany

miesi^c, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego
nast^i w ciqgu 7 dni roboczych licz^c od dma wystawienia faktury. W przeciwnym wypadku termin platnosci

faktury VAT wynosi 10 dm Ucz^c od dma dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby

Zamawiaj^cego.

4. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym uslugi stanowi suma oplat za faktycznq^ Hose

przesylek nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci dor^czenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen

jednostkowych brutto podanych w Zalaczniku nr 1 do umowy — ustalona i obUczona w oparciu o dostarczonq,
przez Wykonawcy spet^Jikag^ wykonanych using dotycz^c^ danego miesi^ca rozUczeniowego (wykaz przesylek

zwroconych zostanie sporz^dzony jako odr^bny dokument).

5. Wskazane w zalaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto sq, cenami ryczaltowymi i z zastrzezeniem

ust.7 oraz § 5a nie podlegaj% zmianie w trakcie obowi^Z}rwania umowy. Wykonawca nie moze do cen

wskazanych w zalaczniku nr 1 do umowy dohczac zadnych dodatkowych oplat.
6. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe bmtto wymienione w zalaczniku nr 1 do umowy b?d^ mogly

zostac obnizone w trakcie reahzacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca do rozKczen

z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy. przy

jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktdrego obnizenie cen
bgdzie obowi^zywalo. Pow)^sze zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.

^ 9. 01 2m. ^
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7. Jezeli Wykonawca jest opetatofem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe zobowi^zanym do
stosowania cen zatwietdzanych przez Prezesa UKE, w przypadku zmiany cennika powoduj^cego wzrost
ktorejkolwiek z cen jednostkowych brutto podanych w zaiaczniku nr 1 do nmowy otaz braku mozliwosci
zastosowania przepisow o tatyfach specjalnych, Wykonawca zobowi^zuje si? do niezwlocznego
poinformowania o niniejszym Zamawiaj^cego podaj^c termin wejscia w zycie nowych cen. Umowa wygasa
w ostatnim dniu obowi^zywania dotychczasowych cen jednostkowych brutto podanych w zaj^^rzniku nr 1 do
umowy.

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

9. Zamawiaj^cy zobowiqzuje si^ do staiego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkowitego umowy,
o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu.

10. Platnosci, o ktorych mowa w nimejszym paragrafie, dokonywane b^d^ w formie przelewu na rachunek

wskazany przez Wykonawc^ na fakturze VAT.

11. Za dzieh zaplaty uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku bankowego Zamawiajq,cego.

12. Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone od dnia

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

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

pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.

14. W przypadku zwi?kszenia si? w istotny sposob potrzeb zamawiaj^cego w zakresie zamawianych uslug

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

w ust.1. Podwyzszenie nast^i w drodze pisemnego aneksu.

15. Niezaleznie od regulacji ust. 14 Strony Umowy mog^ dokonac przedluzenia terminu obowi^zywania umowy.

Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mogq, przedluzyc termin obo'^q.zywania

umowy maksymalnie o cztery miesi^ce.

miesi^ce. Wynagrodzenie umowne moze wzrosn^c o kwot? nieprzekraczaj^c^ 3 000,00 zl brutto.

16. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast?puj^ce dane nabywcy:

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

1070001057.

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

Katowice.

§5a

1. Strony zobowi^zuj^ si? dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w §5 ust. 1 umowy, w tym stosownych cen jednostkowych brutto, w zakresie ktorych zmiany mialy wplyw

na koszty realizacji umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wyst^ienia jednej
z nast?puj^cych okoUcznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i uslug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzeniu za prac?,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 - 10, jezeh zmiany te b?d^, mialy wplyw na koszty wykonania

umowy przez Wykonawc?.

Dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy b?dzie mozhwe nie wczesniej niz po
uplywie 12 miesi?cy hcz^c od dnia rozpocz?cia realizacji umowy.

^ a 01. 2oif}
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2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1, wartosc wynagrodzenia netto nie zmieni si?, a wartosc

wynagrodzenia bmtto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczaia zwigkszenie wynagrodzenia bmtto umowy albo -
w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowiq.zany b?dzie odprowadzac
Zamawiaj^,cy - zwi?kszenie wydatku bmtto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie netto umowy, w tym
takze odpowiednie ceny jednostkowe netto, zostan^ obnizone W taki sposob, aby po doKcZeniu aktualnie

obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wydatek bmtto po stronie Zamawiaj^oego nie prZekroczyi ceny oferty
netto Wykonawcy powi^kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej w dniu zlozenia oferty w

zamowieniu nr 1 /us /2018.

Powyzsza zmiana oraz jej wplyw na koszty realizacji zamowienia muszq, zostac wykazane przez Wykonawc?

w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 5.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przeslanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt

3, b?dzie obejmowac wyi^cznie cz?sc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej

nast^iia zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawc? w zwi^zku z wejsciem w zycie

przepisow odpowiednio zmieniaj^cych wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prac? lub dokonuj^cych

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w

zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne. Zmiana wejdzie w ̂cie nie

wczesniej niz w dniu zawarcia przez strony stosownego aneksu oraz b?dzie dotyczyla wynagrodzenia

naleznego za okres nie wczesniejszy niz od dnia rozpocz?cia obowi^zywania aneksu.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot?

odpowiadaj^c^ wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiq^zku ze zwi?kszeniem wysokosci wynagrodzen

pracownikow wykonuj^cych umow? do wysokosci aktualnie obowi^zuj^cego minimalnego wynagrodzenia za

prac?, z uwzgl?dnieniem wszystkich obci^zen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadaj^ca wzrostowi kosztu Wykonawcy b?dzie odnosic si? wyl^cznie do cz?sci

wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzaj^,cym, odpowiadaj^cej zakresowi, w

jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy. Powyzsze zmiany oraz ich

wplyw na koszty realizacji zamowienia muszi zostac wykazane przez Wykonawc? we wniosku, o ktorym

mowa w ust. 5.

4. W przjrpadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot?

odpowiadajici zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiizku z wyplati wynagrodzenia pracownikom

wykonujicym umow?. Kwota odpowiadaj^ca zmianie kosztu Wykonawcy b?dzie odnosic si? wyl^cznie do

cz?sci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajicym, odpowiadajicej zakresowi,

w jakim wykonuji oni prace bezposrednio zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy.

5. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystipic do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem

zawierajicym w szczegolnosci dokiadne wyliczenie caikowitej kwoty, o jaki wynagrodzenie Wykonawcy

powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastipiia bidz nastipi zmiana wysokosci kosztow

wykonania umowy uzasadniajica zmian? wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wyst?puje Wykonawca,

jest on zobowiizany wykazac (udowodnic) fakt zaistnienia przeslanek, o ktorych mowa w ust.l oraz

okolicznosc, iz przesianki te maji wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawc?. Wykazanie winno

nastipic w szczegolnosci poprzez przedlozenie dokumentow, z ktorych b?dzie wynikac, w jakim zakresie

zmiany te maj^ wplyw na koszty wykonania umowy, jak np.:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonuj^cych

przedmiot umowy, wraz z okre^eniem zakresu (cz?sci etatu), w jakim wykonuj^ oni prace

bezposrednio zwi^zane z reaUzacjq. przedmiotu umowy oraz cz?sci wynagrodzenia odpowiadaj^cej

temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonuj^cych

przedmiot umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych lub
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Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spplecznego w czgsci Enansowanej przez Wykonawc?,
z okre^eniem zakresu (cz?sci etatu), w jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwi^zane z realizacj^
przedmiotu ximowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadaj^cej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wyst^puje Zamawiajq,cy, jest on

uprawniony do wezwania Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowi^zany do przedstawienia w wyznaczonym

terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych, dokumentow, z ktorych b^dzie wynikac, w jakim zakresie
zmiana ta ma wpljrw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym

mowa w ust. 6 pkt 2.

8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strona, ktora otrzymala wniosek,

przekaze drugiej Stronie informacjg o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwot?, o ktorq,

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj? o niezatwierdzeniu wniosku

wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cz^sciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wyst^ic z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 5. W takim

przypadku przepisy ust. 5-8 oraz 10 stosuje si? odpowiednio.

10. W przjrpadku zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do umowy.

§6

1. Strony zobotd^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 prawidiowo dor?czon^ w przjrpadku nie

powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie

odpowiedzialnosc za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego

adresu.

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

Wykonawca:

Zamawiaj^cy; Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katot^dcach, ul. Kossutha

13, 40-844 Katowice.

§7

1. Reklamacj? z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi obj?tej niniejszq, umow^ Zamawiaj^cy

moze zgiosic do Wykonawcy po uplywie 14 dni od nadania przesylki rejestrowanej, nie pozniej niz w ciqgu

12 miesi?cy w obrocie krajowym i w ci^u 6 miesi?cy w obrocie zagranicznym od ich nadania.

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

reklamacji przez Wykonawc?.

3. W przjrpadku zagini?cia zwrotnego potwierdzenia odbioru Wykonawca zobowi^zuje si? do niezwlocznego

wystawienia jego duplikatu niezaleznie od przyczyn zagini?cia.

§8

1. W przypadku niewykonania lub nienaleZ3rtego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada na zasadach

reguluj^cych odpowiedzialnosc operatora pocztowego okre£onych w ustawie Prawo Pocztowe,

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

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

calkowitego brutto umowy okreslonego w §5 ust.l umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze umow? za 30

dniowym wypo"<Aftedzeniem w przypadku raz^cego naruszenia przez Wykonawc? jej postanowien.

8

1
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Wypowiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem WykonawGy do zaprzestania

namszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaptzestania riaruszen w terminie wskazanym w pisemnym

wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow^.

Poprzez raz^ce naruszenie umowy Sttony rozumiej^:

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

2) niedotrzymanie terminow, o ktorych mowa w § 3 ustl, lub

3) zagubienie przesylki,

- ktore mialo miejsce w stosunku do co najmniej 10 przesyiek.

W celu obUczenia, czy ptzeslanka dotycz^ca cO najmniej 10 ptzesylek wyst^ila, wszystkie przypadki

dotycz^ce pkt 1-3 sumuje si^,

Raz^ce narusZenie umowy nie wyst^i w przypadku, gdy ptzyczyn^ zaistnialej sytuacji byly okolicznosci siJy

wyzszej.

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

3. Zamawiaj^cy bgdzie miai prawo do rozwi^zania umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia oraz do

naliczenia kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia calkowitego brutto rowrdez w przypadku:

- naruszania postanowien umowy oraz niezaprzestania naniszen pornimo wezWania pisemnego lub

madowego, skierowanego do Wykonawcy przez jedn^ z osob, o ktorych moWa w § 10 ustl,

- gdy realizacja poszczegolnych cz^sci lub calosci przedmiotu umowy opoznia si? z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy powyzej 10 dni albo jezeH przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadUwy lub

' sprZeczny z umow^ przez okres powyzej 10 dni.

4. Wj^owiedzenie umowy winno nastqpic w fomue pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz powinno

zawierac uzasadnienie.

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

przesylki, o ktorym mowa w §3 ust.5 umowy, Wykonawca zobowi^uje si? zaplacic Zamawiaj^cemu kar?

umown^ w wysokosci 50,00 zlotych za kazdy przypadek niedotrzymania jednego z -ww. warunkow.

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

z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.

7. Umowa, moze bye roZwi^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym nii?dzy

Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b?dzie przyslugiwala -^l^cznie cz?sc Wynagrodzenia za

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

Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

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

w interesie pubhcznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwdi zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze

odst^pic od umowy w ci^u 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych okoUcznosciach.
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§9

2.

4.

2.

3.

Umowa bgdzie realizbwana w okresie 12 miesiecy od dnia (tu ̂ (ostanie wpisana

data ro:(pocs$cia reali^agi umbwj jt. 16.02.2018 r. albopo^iejs^ luh wc^sniejs^ data wska^na Zamawiajcicego)

jt. do dnia ...(tu ^stanie npisana data spkonc:(enia realispgi umowy jt. 16.02.2019 r. albo wc^sniejs^a lub

pojniejs^ data wskat^ana pr^^ Zamawiajcicego — w ̂ lejnosd od dnia t^warcia umowy. Okres 12 miesigy nale^ rot^miec

:<godnie ̂  art. 112 k.c. — termin 12 miesi^y koncty si^ ̂  uptywem dnia, ktory naspjci lub datci odpowiadapoc^tkowemu

dniowi terminu) 2 2astr2ezeniem ust2.

Umowa nimejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):

a) 2 chwil^ wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §5 ustl umOwy; umowa

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

na zrealizowariie zadfiej z uslug objetych przedmiotem umowy, bior^c pod uwag? potizeby

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

b) w dmu uplywu oktesu, na jaki umowa zostala Zawarta, wynikaj^cego z ustl, bez wZgl?du

na okolicznosc, czy kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §5 ustl umowy, zostaia wyczerpana;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §5 ust.7 umowy.

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

W przypadku zakonczenia obowiq^zywania umowy, Strony zobowi%zuj^ si? do dokonania w terrninie

jednego miesi^ca od zakonczenia jej obowi^Z)rwania, rozliczenia wykonanych uslug, liczby nadanych,

dostarczonych oraz - w formie odr?bnego rozliczenia - zwroconych przesylek, oraz zastosowanych oplat,

a w razie potrzeby rowniez do zwrotu kwot nienaleznych wyrdkaj^cych z takiego rozliczenia, na podstawie

wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT.

Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem konconym, ktory winien stwierdzac, czy nast^ilo

nalezyte wykonanie umOwy.

§10

Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokolu koncowego oraz odpowiedzialnymi

za zgodnosc realizacji zamowienia obj?tego niniejszq^ 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 dzialanie jednej z ww. osob.

Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokolu koncowego oraz zobowi^Zanq,

4.

do nadzorowania reakzacji umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejszq, umow%, jest

p  , tel lub , adres e-mail:

Do kontaktu w sprawach dotycz^cych zwrotow do nadawcy przesylek po wycZerpaniu mozhwosci ich

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

, tel ,

adres e-mail:

faks

Ewentuakia zmiana osob wskazanych w ust.l, ust.2 lub ust.3 niniejszego paragrafu dla swojej skutecznosci

b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisetnnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy.

1.

§11

W trakcie trwania umowy, a takze po jej rozwi^zaniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby lub

odmioty, ktore wyst?pujq^ po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy s^ zobowi^Zane do
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2.

zachowania w tajemnicy wszelkich infomiacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym

technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, medycznych, danych osobowych

podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form uzyskania tych

informacji oraz ich zrodia. Odpowiedzialnosc za namszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy.

Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiajq,cego do rozwi^zania umowy

bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia caikowitego

brutto, o ktorym mowa w §5 ust.l umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow.

Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby lub podmioty, ktore wystgpuj^ po stronie Wykonawcy przy

realizacji niniejszej umowy zobowi^zane do zachowania tajemnicy, o ktorej mowa w ustl oraz do

podpisania przed przyst^ieniem do realizacji niniejszej umowy oswiadczenia o tresci stanowi^cej zaiacznik

do umowy — oswiadczenie dot zachowania tajemnicy . Podpisane oswiadczenia nalezy niezwiocznie ziozyc

na r^ce jednej z osob wskazanych w §10 ustl umowy.

3. Nie stanowi% tajemnicy informacje dotycz^ce Zamawiajq,cego, ktore przed zawarciem niniejsZej umowy

lub po zawarciu niniejszej umowy stanq, si? dost?pne pubUcznie z powodu okohcznosci niezaleznych od

Wykonawcy.

§12

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

i nn. ustawy Prawo zamowieh publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,

z zastrzezeniem opisanych w umowie wyj^tkow.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepis art. 138o

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

Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^, rozstrzygni?ciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozonn w zamowieniu

nr l/us/2018 pakiet II.

Umow? niniejsz^ sporzf^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

4.

5.

6.

zalaczniki do umowy:

1) zal^cznik nr 1 — Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa

2) zal^cznik nr 2 — Regulamin swiadczenia using pocztowych Wykonawcy

3) zal^cznik nr 3 — Wykaz maszyn, punktow (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy oraz wzor

upowaznienia

4) zai^cznik nr 4 — Wzor oswiadczenia

5) zai^cznik nr 5 - Pelnomocnictwo

Kania

TOR
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ispi Zprowia w Katowicach
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1 i-v
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Narodowego Funduszu Zdrowia w Kaiowic
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UMOWANr

zawarta w dniu w Katowicach pomigdzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia

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

-  , Zwanym dale) „Zama^aj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , dzialaj^cym

na podstawie , w imieniu ktorego dziaia:

, zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej :

§1

Przedmiot umowy

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

przekazow pocztowych w formie bezgotowkowej (polecenie dor^czenia adresatowi, a w przypadkach

okreslonych prawem takze innej osobie, okreslonej kwoty pienigznej), w obrocie krajowym, w tym na tereny

wiejskie, oraz w obrocie zagranicznym zgodnie z SIWZ i ofertEt Wykonawcy z dma

2. Przedmiot zamowienia obejmtije realizowanie przekazow w obrocie mi^dzynarodowym (przekaZy pocztowe

zagraniczne) adresatom wskaZanym przez Nadawc^ oraz zwrot kwot pienigznych okreslonych w przekazach

pocztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpania mozKwosci dor^czenia lub wydania adresatowi

zagranicznemu.

3. Urhowa obejmuje zwrot do nadawcy przekazow po wyczerpaniu mozHwosci 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 reahzacji umowy (wowczas szkolenie zostanie przeprowadzone w ciqgu 14 dm dd dma

zawarcia umowy). Cena ww. uslug zostaia zawarta w cenie przekazow pocztowych.

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przekazy pocztowe byiy reakZowane na zasadach okreslonych w powszechme

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

pocztowe (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) oraz na zasadach okreslonych w aktach wewn^trznych

Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z

2017 r., poz. 1481 ze zm.), tj. w Regulaminie (ewentualnie regulaminach) swiadczenia uslugi przekazu

pocztowego Wykonawcy (zwanym dalej „regulaminem"), stanowi^cym Zalacznik nr 2 do umowy. Zastrzega

sig, ze postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne) z postanowieniami umowy nie bgd^ mialy

zastosowania. W przjrpadku sprzecznosci pomigdzy postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy,

rozstrzygac b^dzie tresc umowy.

5. Strony dopuszczaj^, mozUwosc dokonywania przez Wykonawcy w trakcie realizacji umowy nieistomych

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

do Zamawiaj^cego. W prz3rpadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istotna, nie bgdzie ona wi^zaia Stron

umowy.

6. Umowa bgdzie reahzowana zgodnie z ofert^, Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr l/us/2018 pakiet III,

w tym zgodnie z Opisem przedmiom umowy i kalkulacjq, cenow^ stanowi^cym zalacznik nr 1 do umowy.

ust.6i ust.7 — zostanie uwzglqdniony w umowie tylko jezeli dotyczy Wykonawcy

7. Wykonawca powieiya podwykonawy!podwykonamom, c-^sc ^mdwienia wskaf^nq, w ofercie Wykonawy ^o^nej

w uymowieniu nr 1 /us12018 pakiet 111, jt.
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8. W toku realin^gi umowj Wykonawca mos^e dokonac ̂ miany podwykonawy h({dd^ f(re:ygnott>ac ̂ podivykonaivy wska^nego

n> qfercie Wykonaivy ̂ oipnej n> ̂ amowieniu nr 11 m12018 pakiet III. Zmiana bcid^ reeygnaipa winna nastcpic w drodtp

pisemnego aneksu do umony.

9. 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.

10. Przez odbiorc? nalezy rozumiec adresata lub innq^ osob? uprawnion^ do odbioru kwoty okreslonej

w przekazie pocztowym zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, w szczegokiosci stosownie do regulacji

art. 37 ustawy Prawo pocztowe.

11. Strony Umowy mogq, rozszerzyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umo-w^ (tj. zwi^kszyc

ilosc zamawianych uslug) w oparciu o okre£one w umowie ceny jednostkowe. W takim przypadku Strony

nie musz^ wskazjrwac ilosci zamawianych poszczegolnych uslug. Wynagrodzenie umowne b^dzie mogio

wowczas wzrosn^c o kwotg nie wyzsz^ niz 5 000 t(l.

12. Niezaleznie od regulacji ust. 11 Strony Umowy mog^ dokonac przedluzenia terminu obowi^zywania umowy.

Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mog^ przedluzyc termin obowi^zywania

umowy maksymalnie o cztery miesi^ce.

§2

1. Z zastrzezeniem § 2 ust.5 oraz ust.Sa przekazy pocztowe b?d^ zlecane do realizacji poprZez strong

intemetow^ (adres www) na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz regulaminie

Wykonawcy zgodnie z § 1 ust. 4.

2. Korzystanie ze wskazanej w ust.l strony intemetowej nie wymaga instalowania zadnego dodatkowego

oprogramowania przez Zamawiaj^cego. Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu w okresie obowi^zywania

niniejszej umowy i w celu jej realizacji wszelkich praw niezbgdnych do korzystania z ww. strony intemetowej.

3. Numer konta Wykonawcy do dokonywania wplat srodkow finansowych na przekazy pocztowe bgd^ce

przedmiotem niniejszej umowy

4. Numer konta do dokonywania zaplaty wynagrodzenia z tytulu realizacji niniejszej umoWy (§ 4 ust.3) bgdzie

wskazywany kazdorazowo na wystawianych przez Wykonawcg fakturach.

5. W sytuacji, gdyby reaHzacja umowy w zakresie przekazow pocztowych krajowych ani poprzez strong

intemetow^ ani na zasadzie procedury awaryjnej opisanej w zalaczniku nr 1 do umowy. z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy nie byla mozliwa, strony dopuszczaj^ reahzacjg przekazow pocztowych

w placowkach Wykonawcy, jednak tylko do czasu ustania przyczyn niemOzUwosci realizacji umowy na

zasadach j.w. Wykonawca dysponuje co najmniej jedn^ takq. placowk^:

(adres).

5a. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc realizowania przekazow pocztowych zagranicznych W placowce

pocztowej, jezeh Wykonawca nie posiada mozUwosci realizowania elektronicznych przekazow pocztowych

zagranicznych.

6. Wskazany punkt (placowka), o ktorym mowa w ust.5, znajduje sig w odleglosci (obliczonej w link prostej)

nie wigkszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej

placowki bgdzie mozliwa przy zachowaniu wymogu odleglosci od ww. siedziby Zamawiaj^cego.

7. Wykonawca zapewnia dorgczenie przekazow pocztowych krajowych na calym terenie Rzeczypospolitej

Polskiej oraz zagranicznych do dowolnie wskazanego kraju.

8. Dorgczenie przekazu lub zawiadomienie o probie jego dorgczenia, winno nast^ic w ciqgu dm

od dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwot^ okreslon^ w przekazie pocztowym.

9. Dane o ilosci przekazow pocztowych okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy majq^ charakter szacunkowy

i stanowi^ element sluz^cy do skalkulowania wynagrodzenia calkowitego bmtto umowy. Nie powoduj^ one
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powstania po sttoriie Zamawiaj^cego zobowiqZania do liadawania przesylek w podanych w tym Zai^czfiiku

ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w tamach umowy przesylek moze bye inna niz wskazana

w zataczniku nr 1 do umowy. pod wamnkiem nieprzekroczenia wysokosci wynagrodzenia calkowitego

brutto umowy okrCslonego w §4 ustl umowy. Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadiie roszczenia

w stosunku do Zamawiaj^cego.

§3

Tetminy dor^czen

1. Przekazy pocztowe b?d^ dorgczane w ciqgu ... dni roboczych HcZ^c od dnia uznarda rachunku bankowego
Wykonawcy kwot^ odpowiadajq,cq^kwocie przekaZu.

2. W przypadku zwtotu przekazow po wyczerpaniu mozUwosci ich dor^czenia lub wydania odbiorcy kwot
przekazow, kwoty te przekazywane b^dq, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ci^u siedmiti dni roboczych
hcz^c od upiywu terminu do odbioru przekazu przez odbiorcy, bez potr^cenia odrigbnej opiaty za zwrot,
na rachunek bankowy Zamawiaj^cego W takich przypadkach Wykonawca
zobowi^zuje sig niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cegb o przyczynach zwrotu.

3. Wykonawca nie moze ograniczyc kwoty przekazu.
4. Potwierdzenie przyjgcia 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 zt

brutto (slownie: 00/100 zlotych brutto).

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okre£one w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszeUde koszty, opiaty

i podatki, zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty nadania i dorgczenia oraz zwrotu

przekazow pocztowych oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem wszelkie koszty, jakie Wykonawca

poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego Z obowiizujicymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za reaHzacj? kazdego z przekazow pocztowych bgdzie opieralo si? na sumie wynagrodzenia

prowizyjnego od wartosci przekazu oraz opiaty za dany przekaz — zgodnie z zalicznikiem nr 1 do umowy.

wielkosc procentowa prowizji od kwoty wysylanej wynosi:......%. Oplata za jeden przekaz wynosi zl.

4. Wynagrodzenie za reahzacj? przekazow platne b?dzie w okresach miesi?cznych za dany tniesiac z dolu

w terminie 14 dni hczic od dnia wystawienia faktury VAT za dany miesiic, na nr konta Wykonawcy wskazany

na fakturze, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby

Zamawiajicego nastqpi w ciqgu 7 dni roboczych hcz^c od dnia wystawienia faktury. W przeciwnym wypadku

termin platnosci faktury VAT okre£a si? jako termin do 10 dni Hczic od dnia dostarczenia prawidlowo

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajicego.

5. Jako okres rozhczeniowy prZyjmuje si? miesiic kalendarzowy.

6. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym uslugi stanowi suma oplat za faktyczn^ dose

przekazow nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci dor?czenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen

jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy — ustalona i obUczona w oparciu o dostarczon^

albo udost?pnioni przez Wykonawc? na stronie intemetowej spegfikacj^ wykonanjch uslug dotycz^ci danego

miesiica rozhczeniowego (z wyodr?bnieniem wykazu przekazow pocztowych zwroconych).

7. Wskazane w zalaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto (prowizja procentowa oraz wysbkosc opiaty

za jeden przelew) si cenami ryczaltowymi i z zastrzezeniem ust.8 oraz § 4a nie podlegajq, zmianie w trakcie

obowi^zywania umOwy. Wykonawca nie moze do cen wskazanych w zalaczniku nr 1 do umowy doliczac

idnych dodatkowych oplat.
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8. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wymienione w zalaczniku fir 1. do umowy b^dq, mogiy

zostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej S3miacji Wykonawca do fozUczen

z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zataczniku nr 1 do umowy. przy

jednoczesnym poinfotmowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktotego obnizenie cen

b^dzie obowi^zywalo. Niniejsze Zostanie potwierdzone przez Strony pisenmym aneksem do umowy.

9. Jezeli Wykonawca jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, zobowi^zanym

do stosowania cen zatwierdzanych przez Prezesa UKE, W przypadku zmiany Cennika powoduj^Cego wzrost

ktorejkolwiek z cen jednostkowych brutto podanych w zataczniku nr 1 do umowy oraz braku mozliwosci

zastosowania przepisow o taryfach specjalnych, Wykonawca Zobowi^zuje si? do niezwlocznego

poinformowania o niniejszym Zamawiaj^cego podaj^c termin wejscia W zycie nowych cen. Umowa wygasa

w ostatnim dniu obowiqzywania dotychczasowych cen jednostkowych brutto podanych w zaiaczniku nr 1

do umowy.

10. Zamawiaj^cy dokonywac b?dzie wysylki przekazow pocztowych stosownie do potrzeb, a Wykonawca

oswiadcza, ze nie b?dzie wzgl?dem Zamawiaj^cego wnosil roszczeh z tyfulu innej ilosci wysianych przekazow

pocztowych, w szczegolnosci mniejszej niz okreslone w zaiaczniku nr 1 do umowy.

11. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do staiego monitorowania konsumpcji wynagtodzenia caikowitego umowy,

o ktorym mowa wustl niniejszego paragrafu.

12. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozHczeniowym usiugi dokonywane b?dzie w formie

przelewu, z doiu, na rachunek wskaZany przez Wykonawc? na fakturze VAT.

13. Za dzieh zaplaty uznaje si? dzien obci^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.

14. Zamawiajq,cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone od dnia

nast?pnego, po dniu w ktorym zaplata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.

15. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^, -^maga

pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiaj^cego.

16. Wynagrodzenie umowne moze zostac zwi?kszone na zasadach opisanych w § 1 ust. 11.

17. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast?puj^ce dane nabywcy:

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

1070001057.

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

Katowice.

18. Wplata srodkow finansowych, ktore b?d^ dor?czane adresatowi przekazem pocztowym b?dzie nast?powala

przed nadaniem danego przekazu.

§4a

1. Strony zobowi^zuj^ si? dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa

w §4 ust. 1 umowy, w tym stosownych cen jednostkowych brutto, w zakresie ktorych zmiany miaiy wplyw

na koszty reaHzacji umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wyst^pienia jednej

z nast?puj^cych okohcznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i using,

2) zmiany wysokosci minimahiego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie przepisow

o niinimalnym wynagrodzeniu za prac?,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposob okre^ony w ust. 2 - 10, jezeh zmiany te b?d^ mialy Wplyw na koszty wykonania

umowy przez Wykonawc?.
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Dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bgdzie mozliwe nie wczesniej niz

po uplywie 12 miesiecy Ucz^c od dnia rozpocz^cia realizacji umowy.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1, wartosc wynagrodzenia netto nie zmieni si?, a wartosc

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczaia zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo -

w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany b?dzie odprowadzac

Zamawiaj^cy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie netto umowy, w tym

takze odpowiednie ceny jednostkowe netto, zostan^ obnizone w taki sposob, aby po doUczeniu aktualnie

obowi^zuj^oej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie przekroczyl ceny oferty

netto Wykonawcy powi?kszonej o podatek VAT w wysokosci obo\sd^zuj^cej w dniu zlozenia oferty

w zamowieniu nr 1 /us/2018.

Powyzsza zmiana oraz jej wplyw na koszty realizacji zamowienia musz^ zostac wykazane przez Wykonawc?

w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 5.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesianki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt

3, b?dzie obejmowac wyi^cznie cz?sc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej

nast^piia zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawc? w zwi^zku z wejsciem w zycie

przepisow odpowiednio zmieniaj^cych wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prac? lub dokonuj^cych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w

zakresie wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne. Zmiana wejdzie w zycie nie
wczesniej niz w dniu zawarcia przez strony stosownego aneksu oraz b?dzie dotyczyla wynagrodzenia

naleznego za okres nie wczesniejszy niz od dnia rozpocz?cia obowi^zywania aneksu.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot?
odpowiadaj^cq. wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwi^zku ze zwi?kszeniem wysokosci wynagrodzen

pracownikow wykonuj^cych umow? do wysokosci aktualnie obowi^zuj^cego niiiiimalnego wynagrodzenia za
prac?, z uwzgl?dnieniem wszystkich obci^zen publicznoprawnych od kwoty wzrostu nikdmalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadaj^ca wzrostowi kosztu Wykonawcy b?dzie odnosic si? wyi^cznie do cz?sci
wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, odpowiadaj^cej zakresowi, w
jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy. Powyzsze zmiany oraz ich
wplyw na koszty realizacji zamowienia muszi zostac wykazane przez Wykonawc? we wniosku, o ktorym
mowa w ust. 5.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot?
odpowiadajici zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwi^zku z wyplati wynagrodzenia pracownikom
wykonujicym umow?. Kwota odpowiadajica zmianie kosztu Wykonawcy b?dzie odnosic si? wylicznie do
cz?sci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajicym, odpowiadajicej zakresowi,
w jakim wykonuji oni prace bezposrednio zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy.

5. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystipic do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadmeniem
zawierajicym w szczegolnosci szczegolowe wyUczenie calkowitej kwoty, o jaki wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastipila bidz nastipi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadniajica zmian? wysokosci w3magrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wyst?puje Wykonawca,
jest on zobowiizany wykazac (udowodnic) fakt zaistnienia przesianek, o ktorych mowa w ust.l oraz

okohcznosc, iz przesianki te maji wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawc?. Wykazanie winno
nastipic w szczegolnosci poprzez przedlozenie dokumentow, z ktorych b?dzie wynikac, w jakim zakresie
zmiany te maj^ wplyw na koszty wykonania umowy, jak np.;

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonuj^cych
przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (cz?sci etatu), w jakim wykonuj^ oni prace

bezposrednio zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy oraz cz?sci wynagrodzenia odpowiadajicej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub
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2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracowtiikow wykonuj^cych
przedmiot umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakiadu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoiecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawc?,
z okre^eniem zakresu (cz^sci etatu), w jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwi^zane z realizacj^
przedmiotu umowy oraz cz^sci wynagrodzenia odpowiadaj^cej temu Zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wyst^puje Zamawiaj^cy, jest on
uprawniony do zobowi^zania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5
dm roboczych, dokumentow, z ktorych b^dzie wynikac, w jakim zakresie zmiana ta ma wpiyw na koszty
wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust 6 pkt 2.

8. W termime 14 dni od dnia ottzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strona, ktora otrzymaia wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacj? o zakresie, w jakim Zatwierdza wniosek oraz wskaze kwot?, o ktorq,

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj? o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wyst^pic z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 5. W takim

przypadku przepisy ust. 5-8 oraz 10 stosuje sig odpowiednio.
10. W przypadku zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana wraz z wszelkirm jej konsekwencjami dia w)magrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze
pisemnego aneksu do umowy.

§5

1. Strony zobowi^zuj^ sig do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sig 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. Korespondencjg dorgczon^ na adresy

do korespondencji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dorgczonq, nawet w przypadku

niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie

odpowiedzialnosc za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego

adresu.

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

Wykonawca:

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

Kossutha 13, 40-844 Katowice.

§6

1. Reklamacjg z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi objgtej niniejsz^ umow^ Zamawiaj^cy

moze zglosic do Wykonawcy po uplywie 14 dni licz^c od dnia nastgpnego po terminie nadania przekazu

pocztowego, nie pozniej niz w ciqgu 12 miesigcy od dnia nadania.

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

reklamacji przez Wykonawcg.

§7

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

regulujq,cych odpowiedzialnosc operatora pocztowego okreslonych w ustawie Prawo Pocztowe,

z zastrzezeniem ust.2-6 niniejszego paragrafu oraz §10 ust.l umowy.

2. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu karg umown^ w wysokosci 1% wynagrodzenia

calkowitego bruttd umowy okreslonego w §4 ust.l umowy, jezeli Zamawiajq.cy rozwiq,ze umowg za 30
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dniowym wypowiedzeniem w przypadku raz^cego naruszenia przez Wykonawc? jej postanowien.

Wypowiedzenie utnowy winno zostac poptzedzone 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 natuszenie umowy Strony tozumiej^ brak mozliwosci zrealizowania przekaZu pocztowego.

Raz^ce namszenie umowy nie wyst^i w przypadku, gdy przyczynq, braku mozliwosci zrealizowania

przekazu pocztowego byly okolicznosci sily wyzszej.

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

3. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 20 zl za kazdy dzied

zwioki w przypadku nieterminowego nadania przekazow pocztowych (§ 3 ust.l).

4. Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy zapiaty kary umownej w wysokosci 50 zl za kazdy dzien zwioki

w przypadku nieterrninowego potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu, w przypadku niedokonania

potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu w tym samym dniu, w ktorym nast^iio zasilenie rachunku

bankowego.

5. Wypowiedzenie umowy, o ktorym mowa w ust 2, winno nast^ic w terminie 7 dni licz^c od uplywu

terminu okreslonego w pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, poprzez pisemne oswiadczenie

zlozone Wykonawcy. W przypadku odst^ienia od umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §8 ust. 3

umowy.

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

z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.

7. Umowa moze bye rozwiqzana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym mi^dzy

Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

8. W przypadku wczesniejszego rozwi^zania Umowy Wykonawcy bgdzie przyslugiwala wyi^cznie cz^sc

Wynagrodzenia za uslugi zrealizowane do dnia rozwiq^zania Umowy, pomniejszona o wartosci kar

umownych naleznych Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

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

pubHcznym, 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 okoHcznosciach.

§8

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

data ro^oc^cia reali^gi umowy tj. 16.02.2018 r. albo po^iejs^a luh wcs;esniejssp data wska^na prvp^ Zamawiajcicego)

jt. do dnia (tu ^stanie wpisana data ^koncs^nia reali^agi umony jt.^ 16.02.2019 r. albo po^iejs^ lub

wcs<psniejss^ data wska^ana prs^s^^ Zamawiajcicego — w s^ale^nosci od dnia s^warcia umowy. Okres 12 miesi^y nale^

ror^miec ̂ odnie art. 112 k.c. — termin 12 miesi^y koncsy sii ^ uplywem dnia, ktory nasp^ti lub datci odpowiada

poct^tkowemu dniowi terminu) z zastrzezeniem ust.2.

2. Umowa niniejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):

a) z chwil^ wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §4 ustl umoWy; umowa

wygasa rowniez w symacji, gdy wysokosc kwoty pozostalej do wydatkoWania nie pozwala

na zreaUzowanie 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

(umowa wygasa z chwd^ poinformowania);

jV
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b) w dniu uplywu okresu, na jaki umowa zostaia zawarta, wynikaj^cego z ust.l, bez wzgl^du
na okolicZnosc, czy kwota \^nagrodzenia brutto, o ktorej rnowa w §4 ustl umowy, zostaia wyczerpana;

c) w przj^adku, o ktorym mowa w §4 ust.9 umowy.

Wykonawqr nie ptzysiuguja z powyzszych tytulow zadne roszczetiia w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. W przypadku zakonczenia obowi^zywania umowy, Strony zobowi^Zuj^ si^ do dokonania w termifiie jednego

miesi^ca od zakonczenia jej obowiqZ3rwania, rozHczenia wykonanycb using, liczby nadanych, dostarczonych

oraz - w formic odr^bnego rozkczenia - zwroconych przekazow pocztowych, a takze zaStosowtoych opiat,

a w razie potrzeby rowniez do Zwrotu kwot nienaieznych wynikaj^cych z takiego rOzHcZenia, na podstawie

wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT.

4. Zreaiizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem koncowjm, ktory winien stwierdzac, czy nast^iio

naiezyte wykonanie umowy.

§9

1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokoiu koncowego oraz odpO\tiedzialnymi

za zgodnosc realizacji zamowienia obj^tego niniejsz^ umow^, z postanowieniami umowy, a takze

do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umow^ s^ p , tei ,

adres e-mail: lub p , tei. ., adres e-mail: Dia skutecznosci

wystarczy dziaianie jednej z ww. osob.

2. Osob% upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokoiu koncowego oraz zobowiqzan^

do nadzorowania realizacji umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umow% jest

p  , tei iub , adres e-maii:

3. Do kontaktu w sprawach dotycz^cych zwrotow do nadawcy przekazow po wyczerpaniti mozliwosci

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

, tei , adres e-mail: , faks

4. Ewenmaina zmiana osob iub danych teleadresowych wskazanych w ust.l, ust.2 lub ust.3 nihiejszego

paragrafu dla swojej skutecznosci b?dzie wymagaia jedynie jediiostronnego pisenmego oswiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§10

1. W trakcie trwania umowy, a takze po jej rozwi^zaniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby

lub podmioty, ktore wyst?puj^ po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy s^^ Zobowi^zane do

zachowania w tajemnicy wszeikich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym

technicznych, finansowych, handiowych, prawnych i organizacyjnych, medycznych, danych osobowych

podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form uzyskania tych

informacji oraz ich zrodia. Odpowiedzialnosc za naruszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy.

Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego do rozwiqzania umowy

bez wjrpowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia caikowitego

brutto, o ktorym mowa w §4 ust.l umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow.

2. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby lub podmioty, ktore wyst?puj^ po stronie Wykonawcy przy

realizacji nimejszej umowy zobowi^zane s^ do zachowania tajemnicy, o ktorej mowa w ustl

oraz do podpisania przed przyst^pieniem do realizacji niniejszej umowy oswiadczenia o tresci stanowi^cej

zaiacznik umowy — oswiadczenie o zachowaniu tajemnicy. Podpisane oswiadczenia nalezy niezwiOcznie

ziozyc na r?ce jednej z osob wskazanych w §9 ust.l umowy.

3. Nie stanowi^ tajemnicy informacje dotyczq^ce Zamawiaj^cego, ktore przed zawarciem niniejszej umowy

lub po zawarciu riimejszej umowy stan^ si? dost?pne pubhcznie z powodu okoHcznosci niezaleznych

od WykonawcyA

U 1 a 01. 2018 ^
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§11

1. Umowa niniejsza zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie art. 13 80 ust2-4

i nn. ustawy Prawo zamowien pubUcznych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,

z zastrzezeniem 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 qwdlny.

Ewentualne spory powstale na tie stosowania nimejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygnigciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrot^a (Katowice).

5. Wykonawca zobowi^zuje si? reaUzowac umow? zgodme z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w zamowieniu

nr l/us/2018 pakiet III.

6. Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

2.

3.

4.

zataczniki do umowy:
1) zala^cznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa
2) zalacznik nr 2 - Regulamin swiadczenia using pocztowych Wykonawcy
3) zai^cznik nr 3 - Wzor oswiadczenia
4) zai^cznik nr 4 - Pelnomocnictwo

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

§UlSKl«g-
Narodoweg

a.u:TO®i
data Woiflw6dzKi@ge

a&! an Zdrowia w Katowicacli

Jjsm Szafranowicz
-1-

NAcZtuNiK
Wydziaiu AdministracyjnoAiosp(,(iar->-<,

SlEiskiego Oddziaiu Wojewdnzk.,-
Narodowego Fuij^szu Zdrowia w Naa-wica.

iarian ZAoiko

1 Q ni ?niQ ^ V



Nr zamowienia: l/us/2018

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitafowej

Jako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego majqcego za przedmiot

ustugipocztowe [numer post^powania: 28/us/2017], oswiadczam, ze:

nie nalezq* / nalezq* do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. a ochronie konkurencji i konsumentow (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 229), z innym

wykonawcq lub wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postqpowaniu. **

* niepotrzebne skreslic

**W przypadku pr^naleznosci do tej samej grupy kapitafowej wykonawca moze ztozyc wraz

z oswiadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq

nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grupq kapitafowq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow nalezy rozumiec wszystkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani

w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiqbiorcq, w tym rowniez tego

przedsiqbiorcq.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

UWyiGA: Wykonamajest s'obowias'yny yjoiyc stosoivne oswiadczenie namtjesli nie nale^ do i'adnej pmby kapitafowej

Niniejs:^ oswiadc^nie Wykonawca pr^kat^je Zamawiajcicemu w terminie 3 dni od dnia t^miesf^^nia na stronie

intemetowej (Www.nfz-katowice.py informagi, a ktSrej mowa w art. 86 ust.5pep.



Nr zamowienia: 1/us/2018 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*

* w zaleinosci od sytuacji wykonawcy nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie b^dzie prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) b^dzie prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowl^zku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku

z niniejszym wskazuj^ ponizej:

la.

Ip Nazwa (rodzaj) towaru Iub ustugi, ktorych dostawa Iub
Swiadczenie b^dzie prowadzic do powstania obowi^zku
podatkowego u Zamawiaj^cego zgodnie z przepisami o
podatku od towarow i usiug**

Wartosc towaru iub usiugi bez kwoty
podatku
od towarow i usiug VAT [zi] tj.
wartosc netto podana w formuiarzu
oferty

** ■fabel? naiezy wypetnic tyiko w przypadku, gdy dostawa towaru Iub swiadczenie ustugi
b?dzie prowadzic do powstania obowigzku podatkowego u Zatnawiaj^cego.

UWAGA/ Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertq, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doHcza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc oferty,
informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bpdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

19.



Nr zamowienia; l/us/2018 pakiet I

wzor zatqcznika nr 3 do umowy nr (pakiet I)

Wykav: piinktnw (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAMAWiAJ/\CEGO/NADAWCY Dane maszyny frankuj^cej Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyjmuJqca przesylkl

L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej

ZAMAWIAJACEGO/NADAWCY

Siedzlba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres

(ulica, nr)
Firma Model -

Numer

fabryczny ,

Cechy
Identyfikacyjne
datownika *...*

Punkt (placowka)
nadawczoTOdbiorcza

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres (ulica,nr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki

w Katowicach

40-844 Katowice
Ui. Kossutha

13
Neopost IJ80 12100015

2

Narodowy Fundusz Zdrowia
SlaskI Oddziai Wojewodzki

w Katowicach

40-844 Katowice
UI. Kossutha

13
Postalia Ultimail 90 3590020

3

Narodowy Fundusz Zdrowia
6i^ski Oddziat Wojewodzki

w Katowicach

40-844 Katowice
UI. Kossutha

13

ASCOA/I

HASLER
6341775



Nr zamowienia: 28/us/2017

Piecz^tkajednostki organizacyjnej
wystawiajqcej upowaznienie

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

Upowai^enie nr wydane dnia

Imi^ i nazwisko

upowazniony jest do odbioru i nadania przesytek w ramach realizacji umowy.

Upowaznienie jest wazne, wraz z dokumentem tozsamosci

seria i nr , od dnia rozpocz^cia do dnia zakonczenia obowiqzywania umowy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA



Nr zamowienia; l/us/2018 pakiet 11

wzor zat^cznika nr 3 do umowy nr (pakiet II)

Wykaz punktow (placowek) nadawczo-odbiotczych Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJACEGO/NADAWCY Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyJmujqca przesytki

L.p.
Nazwa jednostkl organizacyjnej

ZAMAWIAJACEGO

Sledzlba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Ad res

(ulica, nr)
Punkt (placowka)

nadawczo-odbiorcza

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres (ulica,nr)

1 2 3  . 4 5 6 7 8 9

gjqski OW NFZ
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice



Nr zamowienia: 28/us/2017

Piecz^tkajednostki organizacyjnej
wystawiaj^cej upowaznienie

Upowaznienie
do odbioru i nadania przesyiek w ramach realizacji umowy nr .... z dnia ...

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

ZAMAWIAJ^CY WYKONAWCA

to



Nr zamowienia: l/us/2018 zatgcznik nr... do umowy nr pakiet l/pakiet ll/pakiet III

(imi? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamosci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) w my£l,
ktorej za dane uwaza si^ wszelkie informacje dotyczqce zldentyfikowanej lub mozliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zobowiqzuj^ si^:

1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiac bez dozoru, ani udost^pniac osobom nieupowaznionym dokumentow
materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac ani nie udost^pniac nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych
celow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiaj^cy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub bt^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoiicznosci wskazuj^cych na
naruszenie ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora Bezpieczehstwa
Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wtasciwego ze wzgl^du na zaistniaty incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz^dowania rowniez ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolnej dbatosci o zachowanie poufnosci,
integralnosci i dost^pnosci danych zwi^zanych z dokumentami znajduj^cymi si§
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotycz^cych danych pracownikow,
dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprz^towo - programowej
systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegolnej dbatosci o
zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajduj^ si? w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost?pu do danych.

Wvkonano w 2 iednobrzmiacvch eazemplarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc, data czytelny podpis

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA


