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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamowienie o wartosci powyzej 750 000 euro

SWIADCZENIE UStUG PQGZTOWYCH OPAZ KURlEPSKIGH

W OBROGIE KRAJOWYM I ZAGRANIGZNYM

Zamowienie udzielane w trybie ait. 138g i nn. ustawy PraVA/o zamowien pubiicznych (usfiiga spbteczna)

Zamowienie podzielono na pakiety:

PAKIETI

Ustug! pocztdwe file wymagajqce nadania w placowce operatora wyznaczohego oraz zwrbty
takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dor^czenia lub wydania ddbiorcy

PAKiETll

Ustug! pocztdwe (tzw. przesyfki specjaine) wymagajqce zrealizowania w placowce pdcztdwej
operatora wyznaczdnego oraz zwroty takich przesytek do nadawcy po wyczerpahiu mozliwdsci

dor^czenia lub wydania odbiorcy

PAKIETIII

Ustugi pocztdwe polegajqce na realizowaniu przekazdw pocztowych

PAKIETIV

Ustugi dostarczania przesytek kurierskich

Zatqczriikami do nihiejszej SIWZ sq:
1. fortfiularz oferty pakiet I
2. formularz oferty pakiet II
3. formularz oferty pakiet III

4. formularz oferty pakiet IV

5. formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkuiacja cenowa pakiet i
6. formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkuiacja cenowa pakiet il
7. formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkuiacja cenowa pakiet III
8. formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkuiacja cenowa pakiet IV
9. formularz wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych pakiet I
10. formularz wykaz ustug wykonanych lub wykonywanycti pakiet 11
11. formularz wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych pakiet ill
12. formularz wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych pakiet iV
13. wzdr umowy pakiet i

14. wzdr umowy pakiet ii

15. wzdr umowy pakiet ill
16. Wzdr umowy pakiet iV

17. wzdr oswiadczenia dot. grupy kapitatOwej
18. informacja w trybie art. 91 ust:3a pzp
19. Wzory zatacznika nr 3 do umowy - pakiet I oraz Ii
20. wzdr zatacznika do umowy-oswiadczenie dot. zachdWania tajemnicy (wspdiny dia Wszystkich pakietdw)

DS-EKOkOiiJiICI

data i podpis:

TO' ld«3'.4''.0SCh

sz Kama



Nr zamoWienia: 28/Us/2017

1. Nazwa (fifmaVoraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki w KatoWicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

e-mail; iiiwestycje@nfz-katowice.pl, strona intemetowa: www.nfz-katoWice.pl.

n. Trvb udzielenia zamoWienia

Postfpowanie o udzielenie zamOwiema publicznego prowadzone jest w trybie mt. 138g i mi. ustaWy z dnia 29

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

Numer post^powaiiia

Post?poWanie, ktOrego dotyczy niniejszy dokunient oznaczone jest nUmerem 28/us/2017. Wykonawcy We wszelkicb

kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ 0 ppwolywanie si^ na ww. numer.

Teriiilhologia oraz stosowane przepisy

Ze Wzgl?du na fakt, iz fiiniejsze post?powanie realizowane jest zgodnie z aft. 138g ust.1 pkt 1 pzp, W niniejszytn
post^powaniu:

1) stosuje si? przepisy dzialu I rozdziahi 2a, dzialu II rozdzialu 5, dziahi V rozdziahi 3 Oraz dziahi VI i art. 95 ust. 2
pzp,

2) odpOWiednio stosuje si?przepisy: art. 11-llcpzp, 93 pzp, art. 22'22d, aft. 24, aft. 29-30b ofazaft. 32-35,

3) zamawiaj^cy okreslil sposob pfzepfowadzenia post?powania o udzielenie zamoWiettia na usbigi spoleczne
z uwzgl?dnieniem: zasady rownego traktowania i konkufencji, przejrzystosci, propofcjonalnosci, a takze przepisow
art. 17 i art. 18. Zamawiaj^cy odrzuci ofert? w przypadkach okreslonych w art. 89 pzp.

POnadto zamaWiaj^cy Okresla, iz w post?powaniu b?d^ mialy odpowiednie zastosOwanie rOvraiCz nast?puj4ce
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych: Art. 8, art. 26 ust. 2f-4 oraz ust.6, aft. 86, art. 87, aft. 91, 93 ust.l pkt
1 oraz pkt 4-7, ponadto ust.lc, ust.2 oraz ust.3, art. 97, a takze przepisy rozpofz^dzCnia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzaj 6w dokumentow [...].

Ilekroc w niniejsZej Specyfikacji Istotnych WarunkOw ZamOwienia zWanej takze „SIWZ" mowa jest o "p^", nalezy
przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieb publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa jest
o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumieO Sl^ski Oddzial Wojewodzki NarodoWego Funduszu Zdrowia
(nazj^any rOwniez SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez
to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z aft. 110 i nn. k.c. z tyrti zastfzezeniem, ze jezeli koliiec tefminu
do Wykonania czynnosci przypada na sobot? lub dzien ustaWowo wolny od pfacy, teflnin uplywa dnia nast?pnegO
po dniu lub diiiach wolnych od pfacy (regula ta nie dotyczy wzom umowy). Ilekroc w SlWZ mowa jest o ,jdniach
roboczych" nalezy przez to rozumiec wszystkie dni kalendarzowe za wyj^tkiem dni ustawowo Wolnych od pracy
(dni Swi^teCznych i niedziel). Ilelo-oc w niniejszej SIWZ mowa jest o rOzporzgdzeniu w spraWie dokumentow nalezy
przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w spraWie rodzajoW dokumentow, jakich moze
z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie ZamoWienia (r)z.U. z 2016 r., poz. 1126).

m. Opis pfzedmiotu zamoWienia

1. Przedmiotem zamowieniajest swiadczenie using pocztoWych w obrocie krajOWym i zagranicfflym Ofaz swiadczenie

ushig kurierskich dla Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Nafodowego FuUduszu Zdfowia w KatowicaCh, zgodnie

z warunkami okreslonymi w SIWZ.

Kod WsnOhiego SlownikaZamowien ("CPV"): uslugi pocztowe 64.11.00.00 - 0, UShigi kuriefskie 64120000-3.

Pfzedmiot zaPiowienia zostal podzielony na cztery pakiety (cz?sci) z dopuszczePiem skladania ofert

cz?sciowych:

(W
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Pakieit I - ushigi pocztowe - przesylki niewymagaj^ce nadania w placdwce operatora wyznaczonego ofaz zwroty

takich przesylek do fladawcy po wyczerpaniu mozliwo^ci dor^czenia lub vvydania odbiorcy. W famach tego zakresu

Zamawiaj^cy b?dzie miai rdwniez mozliwosc oplacania przesyiek w formie pplaty przerzuconej na adresatai

Pakiet n - ushigi poc^owe - przesylki (tzw. przesylki specjalne) wymagaj^ce zrealizowaflia w placdwce pocztowej

operatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu moMiwosci dor^czenia

lub wydania odbiorcy.

Pakiet II obejmuje przesylki pocztowe, ktdrych nadanie w placdwce operatora WymaczdnegO, o ktdrym rtiowa

w art. 178 ust. I Ptawa pocztowego, wymagane jest w zwiqzku z gwarancj^ dochowania termihdw procesowych

lub nadania mocy dokumcintu urzpdowego.

1) gwarancja dochowania termindw (moc dor^czenia w terminie) - Wynika tnipdzy innymi z iVymogdW przepisdw

art. 57 §5 pkt 2 kpa (terniin uwaza si? za zachowany, jezeli przed jego uplywetn pisrno zOstalo nadatie tv polskiej

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

pocztowej operatora wyznaczonego jest rdwnoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 12 §6 pld. 2 ordynacji

podatkowej (termin uwaza si? za zachowany, jezeli przed jego uplywem pismo zostalo nadane w polskiej placdwce

pocztowej operatora wyznaczonego albo zlozOne w polskim urz?dzie konsulamyni); art. 83 §3 p.p.s.a. oddanie

pisma w polskiej placdwce pocztowej operatora wyznaczonego lub w polskim urZ?dzie konsulamym jest

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

placdwce pocztowej operatora wyznaczonego j est rdwnoznaczne z j ej wniesieniem.

2) moc dokumentu urz?dOwego — wynika z art. 17 ustaWy Prawo pocztowe (potwierdzehie nadania przesylki

rejesttowanej lub przekazu pocztoWego wydane przez placdwk? operatora Wyznaczonego rna ffloc dokumentu

urz?dowego).

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

Przedmiotem zamdwienia w pakiecie III jest swiadczenie przez Wykonawc? ushig pocztowych polegaj^cych

na realizowaniu przekazdw pocztowych.

Przedmiot zamdwienia obejrnuje realizowanie przekazdw w obrocie krajoWym oraz mi?dzynarodowym (prZekazy

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

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

zagranicznemu.

Ze Wzgl?du na brak mozliwosci oszacowania potrzeb zamawiaj^cego w zakresie przekazdw pocztowych

zagranicznych zamawiaj^cy podaje ilosc zamdwionych przekazdw zagranicznych W okresie ostatnich 12 miesi?cy

liczqc od daty zatwierdzenia SIWZ - 1 szt. (w podanym okresie zamdwiono tylko jeden przekaz zagraniczny).

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

a) szacunkdwa miesi?czna kwota wyplat wynosi 375 000,00 zl;

b) szacunkowa miesi?czna ilosc wyplat wynosi 200 szt.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci wyplat oraz wyplaconych kWOt w zalemdsci od potrzeb.

PrZedmiot zamdwienia b?dzie realizowany w terminie okreSlonym w uniowie lub do dnia wykorzystania

maksymalnej wartoSci umowy (wynagrodzenia maksymalnego przyj?tego w urnowie), w przypadku gdy

wykorzystanie tej wartosci nast^pi przed uplywem okreslonego w umowie terminu.
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Pakiet IV - ushigi kurierskie.

Wykoflawca zobowi^zany b^dzie do wykonywania nast^puj^cych czynnosci:

a) odbierania i dostarczania przesyiek kurierskich w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, Od pOniedzialku do soboty

z w^l^czeiiiem dni ustawowo wolnych od pracy,

b) odbierania przesyiek kurierskich przez upOwaznionego pfZedstawiciela Wykonawcy, zwaUegO dalej Kurierem

z siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach, przy ul. Kossutha 13 we wskazanym terminie i dostarczanie ich

w terttiinach okreslOnych przez Zamawiaj^cego (odbidr przesyiek kurierskich z siedziby Zamawiaj^cegO nast^pOwal

b^dzie w terminie wskazanym w ofercie -maksymalnie W ci^gu 2 godzin od momentu zgloszenia),

d) dostarczania na biez^co wg potrZeb Zamawiaj^cego opakowan do pakOWania przesyiek, ofaz dfukow Ustdw

przewozowych.

2. Zamawiaj^cy wymaga zlozenia wraz z ofert^ na dany pakiet regulaminu ^wiadczenia ushig pocztbwych

Wykonawcy dOtycz^cego using b^d^cych przedmiotem niniejszego zamowienia (odpowiednio dla kazdego

z pakiet6w), a w pakiecie IV regulaminu swiadczenia ushig kurierskich, o ile taki regulamin WykonaWca posiada.

Regulamin (regulaminy) stanowi tre§(5 oferty Wykonawcy. Zastrzega si?, ze postanowienia regulaminu niezgodne

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

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

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

odr?bne dla kazdego z pakietow (I, II, III i IV), stanowi^ce zal^cznik do SlWZ. Realizacja zamowienia b?dzie

przebiegala na warunkach okreslonych we wzorach umowy odr?bnych dla kazdego z pakietoW, stanowi^cych

zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Kazdy z wzorow umowy na daUy pakiet jako integralna cz?sc SIWZ przewiduje rbwniez i okresla tvarunki

dokonania ewentualnych Zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktbrej zostanie

dokonany wybor Wykonawcy.

Wykonawca w pakietach I oraz II b?dzie odbieral przesyHd z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodhiu

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 okreslono w zal^czniku nr 3 do wzoru umowy. Po nadaniu przesyiek Wykonawca

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

pomiej niZ do godz. 10:00 nast?pnego dnia roboczego (od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem dni ustawowo

wolnych od pracy) po dniu nadania przesyiek. Ponadto Wykonawca musi umOzliwic odbior i nadawanie

we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych przesyiek dostarczanych samodziehue przez

Zamawiaj^cego 24 godziny na dob? przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyjqitkiem dni

ustawowo wolnych od pracy). Zamawiaj^cy b?dzie informowal Wykonawc? o zamiarze nadania przesyiek w sobot?

z jednodniowym Wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do Obshigi ZamaWiaj^cego w celu odbiOrU pfzesylek

dostarczanych samodzielnie punkt (placOwk?) nadawczo-odbiorCzy (co najmniej jeden) spelniaj^cy wymagania

okreslone w pakiecie I w § 3 ust.3 wzoru umowy a w pakiecie II w § 2 ust. 3 wzoru umowy.

W pakietach I oraz II WykonaWca zobowi^zany b?dzie zapewnic mozliwosC dor?czenia nadanych przez

Zamawiaj^cego przesyiek pocztowych, w pakiecie III przekazow pocztowych a w pakiecie IV przesyiek kurierskich

na calym terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unii Europejskiej.
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W zakresie pakietow I oraz II, dzien odebrania przesylki przez Wykdnawc? z siedziby Zamawiaj^Gego

lub saiHodziebie dostarczenie przesylki przez Zamawiaj^cego uznaje si? za dzien nadania przesylki. Wykonawca

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

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

nadania przesylki).

Pakiet I: Dowdd nadania przesylki rejestrowanej Wykonawca Zobowi^zany b?dzie dostarczyd Zamawiaj^cemu

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

Pakiet II: W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana

przez Wykonawc? operatorowi Wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu odebrania od Zamawiaj^cego i W tym dniu

nadana. Dowod nadania przesylki w placowce operatora wyznaczonegO Wykonawca zoboWi^zaUy b?dzie

dostarczyc Zamawiajqcemu nieZwlocznie, nie pozniej jednak niz do godz. 10:00 nast?pnego dnia po nadaniu.

W pakiecie I oraz II dane o ilo^ci przesylek pocZtowych w obrocie krajowym i zagranicznym okre^Ione

w formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja ceUOwa na daily pakiet maj^ charakter szacunkowy,

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

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

OzhacZa to, ze faktyczna ilo^c nadanych w ramach umowy przesylek moze bye iniia niz wskazana w fOrmuIarzU,

pod warunkiem nieprzekroczeuia Wysokosci ceny oferty brutto (wynagrodzenia calkowitego brutto umoWy).

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

W pakietach I oraz II Zamawiaj^cy w ramach umowy b?dzie mial mozliwosc skorzystania z iimych rodzajdw

przesylek - platnych zgodnie z aktualnym cennikiem WykonaWcy - niz wymienione w formularzu opis przedmiotu

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

ust.I w pakiecie II wzoru umowy oraz pod warunkiem, ze wynagrodzeme z tymhi tego typu innych przesylek nie

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

Wykonawca na potrzeby innych rodzajdw przesylek zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu akmalny

cennik Wykonawcy.

4. Zamawiaj^cy z^da podania W formularzu oferty na pakiet I oraz II oferoWanego przez Wykonawc? maksymalnego

terminu zwrotu do nadawcy zwromego potwierdzenia odbioni przesylki (pokwitowanego prZez adresata) poprzez

wpisanie liczby dni roboczych liczonych od dnia dor?czenia przesylki adresatowi w miejscu wykrOpkowanym

w pkt. 3 fdrmularza oferty. Brak wypehuenia zostanie uznauy za zaoferowanie terminu 10 dm roboczych.

Maksymalny teimin zwrom, jaki b?dzie mdgl zaoferowac Wykonawca, okresla si? jako 10 dni roboczych licz^c od

dnia dor?czenia przesylki adresatowi. Zaoferowanie dhrzszego terminu spowoduje odrzUcenie oferty jako

nieodpowiadaj^cej tresci SIWZ. Wykonawca moze zaoferowac dowolny teimin, nie dhizszy niz 10 dm, jednakze

zaoferowanie terminu krdtszego mz 7 dm spowoduje, iz do oceny ofert w ramach kryterium oceny zostanie prZyj?ty

terrain 7 dniowy (natomiast w umowie znajdzie si? terrain zaOferowany).

Jezeli Wykonawca nie wyrazi Woli zaoferowania krdtszego niz maksymalny terminu zwrOtu do nadaWCy ZWromego

potwierdzenia odbioru przesylki, wdwczas moze nie wypelniac pkt 3 formularza oferty (pakiet I oraz II),

a wdwczas Zamawiaj^cy uzna, iz Wykonawca zaoferowal termin 10 dni roboczych licz^c od dma dor?czenia

przesylki adresatowi.

Zaoferowany przez Wykonawc? termin b?dzie podlegal ocenie w kryterium oceny ofert w pakietach I oraz II,

zgodnie z zasadami opisanymi w pkt XIV SIWZ.



Nr zamowieiiia: 28/US/2017

5. Inne informacje.

• Zainawiaj^cy dopuszcza skladafiie ofert czfsciowych, co oznacza, ze Wykonawca moze zloizyc dfert^ ez^sGidW^

na jedn^ lub wi^cej cz^ici (pakietow) zamowienia. Wykonawca moze zio^c ofertp na dowoln^ ilosc, dOWOlnie

wybranych cz^sci (pakietow).

• J?zyk post?powania.

Zamawiaj^cy nie dopuszcza mOzliwo&i skladania ofert w j?zyku innym niz jpzyk poiski, pfzy uwzgl^dliieniu

ponizszego WyjaSuienia.

Wyjasnia si§, iz postppowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego prOwadzi si? w j?zyku polskim. Wjondg

stanowi konsekwencj? zapisdw ustawy z dma 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, pOz. 224

ze zm.), ktora formulUje zasad? uzywania j?zyka polskiegO w realizacji zadan publicznych oraz w obrocie na

terytorium Rzeczpospolitej PolSkiej. Od tak sformulOwanej zasady ustawa o j?zyku polskim w art. 11 dOpuSzCza

wyj^tki stanowi^c mi?dzy innymi, iz nie podlegaj^ thimaczeniu na j?zyk poiski nazwy wlasnes zwyczajqwo

stosowana terminOlogia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia po'chOdzenia

towardw i ushig.

• Zamawiaj^cy przewiduje mozliwosc rOzszerzenia w drodze pisemnego aPekSu zakfesu pfZedmiotowegb
zamowienia (umOwy) w oparciu o okreslOne w umOwie ceny jednostkowe. Wynagrodzenie umowne b?dzie mogio

wzrosn^c w sumie nie wi?cej niz 0 kwot? okreslon^ we wzorze umowy dla danego pakietu. Zamawiaj^cy b?dzie

mial rdwniez mozliwosc przedhizenia termmu obowi^zywania UmoWy w drodze pisenmego aUeksu, nie wipcej

jednak niz o cztery miesi^ce. Niezaleznie od pOwyzsZych regulacjl Wzory mndw zawieraj^ zapisy o mozliwoici

wprowadzenia zmiany wynagrodzenia wykonawcy w symacjacb okreslonycb w art. 142 ust. 5 pzp.

• Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

• Podwvkonawstwo w pakiecie l. II. Ill i IV.

Zamawiaj^cy z^da wskazama pfZez Wykonawc? w ofercie cz?sci zamdwienia, ktorej wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyc podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrZega obowi^Zek wykonania wszyStkich kluczowych cz?sci zamdwienia przez VS^konawc? bez
korzystania z podwykonawcdw lub podmiotdw trzecich: Wykonawca w pakietach I, II i IV moze poWierzyc innym
podmiotom wyl^czme odbidr przeSylek z siedziby zamawiaj^cego i przekazanie ich Wykonawcy.

W pakietach I oraz 11 Wykonawca winien zapewnic Zamawiaj^cemu status nadawCy w rozumieniu ustawy
Prawo pocZtOWe, a w pakiecie IV status nadawcy.

IV. Termin i mieisce Wvkonania zamowienia w kazdvm z pakietow

1. Termin wykonania zamowienia; swladczeme using b?dzie odbywalO si? w okresie od I6.01.2018 r.

do 31.12.2019 r., przy uwzgl?dmeniu mozliwosci wydhizenia termmu realizacji zamdwiema, d ktdrym mowa

We wzorze umowy na dany pakiet. Pierwszym dniem realizacji tunowy b?dzie 16.01.2018 r. albo termin

pdzMiejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby mUowa w wyniku udzielenia niniejszego

zamdwienia w danym pakiecie zoStala zawarta pdzniej niZ 16.01.2018 r.

2. MiejSce wykonania zamdwienia: pakiety od I do IV - swiadczenie USlug w obrocie krajoViym i zagranicznym.

V. Niepodleganie wvklUczeniu oraz warUnki.udzialo w postei)owaniu a takzc opis sposobu dokonvwania oceuv
spelniania tvch warunkdw

W post?powaniu mogq, wziqc udzial Wykouawcy, ktdrzy spelniaj^ warunki Udzialu w post?pOWaniu w zakresie

wskazanym przez Zamawiaj^cego w nmiejszej SIWZ oraz nie podlegaj^ wykluczeniu z pOst?powania o udzielenie

zamdwienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pzp.

5
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Spelnienie wartinkow b^dzie oceniane na podstawie przedstawioiiych przeZ Wykonawc^ dSwiadczen i diakuiHeiitow,

0 ktdrych itiowa w SIWZ.

0 udzielenie Zamowienia mdg^ ubiegac si? wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ wartmki udziaiu w post?powaniu.

1. Brak podstaw do wyklucZeiiia z post?powania o udzielenie zamowienia

Aft. 22 ust.l pkt 1 pzp

Aft. 24 ust.l pzp

W stosuiiku do Wykonawcy nre inog^ zachodzic podstawy wykluczenias o ktbrych mowa w art. 24 ust.l pkt 13
-pkt 23 pzp.

Na potwierdzOHie braku podstaw do Wykluczenia WykoHawGa winiell ZlOzyc aktualne na dzien, w ktofym

upiywa termin skladania ofeft, Oswiadczenie 0 braku podstaw do Wykluczenia w opaTciU o art. 24 Ust. 1 pzp

(zob. ForttiularZ oferty).

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamdwienie prZez wykOnawcdw, oswiadczenie sklada kazdy

z wykonawcow wspolnie ubiegaj^cycb si? o zamdwienie.

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

dOWody na to, ze pOdj?te prZez niego srodki s^ wystarczaj^ce dO Wykazania jego rzetelnosci, W szcZegdlno^ci

udOwodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbOwym, zadoscuczynienie

pieni?zne Za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujg:ce wyjaMenie stanu fakiyczaiego oraz

wspdlprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych srodkdw technicZnych, organizacyjnych

1 kadrowych, ktdre s^ Odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstWom lub przest?pstwoni skarbOwym lub

nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy (zOb. art. 24 ust.8 pzp).

Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenia zamdvvienia.

Zamawiaj^cy nie pfzewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy pzp.

2. Wafunki udziaiu w postePowaniu

art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp

- O^wiadczenia (pakiety I, II, III oraz rv)

Wykonawca winien ZlOzyc oswiadcZenie o spebiianiu warUnkdw udziahi w post?powaaiu.

Oswiadczenie Wykonawca sklada wraz z oferty w formie pisemnej. Informacje zawaite w oswiadcZeniu stanowi^

Wst?pne potwierdzeme, ze wykonawca spelnia warunki udziaiu w pOst?powaniu (art. 25aust.l pkt 1 pzp).

A) Art. 22 ust. lb nkt 1 pZp - dotvczv wviacZnie nakietdw I. IT ofaz Ttl

W niniejszym post?pOwaniu Wykonawca zobowi^zany jest speMc warunek dotycz^cy uprawnien do prOtvadzenia

okreslonej dzialalnosci zawodoWej.

- Dokumenty

Oprdcz oswiadczenia o spelnianiu warunku udziaiu w post?powaniu, na potwierdzenie wamnku Z art. 22 ust.lb pkt

1 pzp Wykonawca przedlozy dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 5 SIWZ.
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Wykonawca winien przediozyc dokiiment potwierdzaj^cy posiadanie upfawiiien do wykoiiywffllia dzialaMo^ci

pocztowej, tj. dokuinent potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatdfdw pocztowy'ch provvadzdne'go przez

Prezesa Urz^du KofflUnikacji ElektrOnicznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustatyy z dtiia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, dzialalnosc pocztowa jest dzialaltiosci^

regulowaii^ w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialaliiosci gospodarezej i wyinaga

wpisu do rejestru operatorow pocztowych.

B) Posiadanie wiedzV i do.swiadc.zenia

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

Wykonawca Winien wykazac w formularzu wykaz ushig wykonanych lub wykoriyWariych (na dany pakiet), uslugi

zdefiniowaiie ponizej oraz zal^czyc dbwody, ze wykazane tislugi zOstaly rvykbnane lub s^ wykonywane (dbtyczy

wylqcznie sWiadczen okresowych lub ciqglych) nalezycie.

Wykbnawca winien wykazac wykbnanie, a w przypadku swiadczen okfeSbwych lub ci4glyGh rbwtliez

wykonywanie, w okrbsie ostatnich trZech lat przed uplywem temiinu skladauia ofert - a jeZeli okfes prbwadzeliia

dziaialnosci jest krotszy - w tym okfesie - uslug wykonanych lub wykoUywanych - przyiiajmhiej jednej uSliigi -

wraz z pod^iem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych Uslugi zbstaly wykonane,

oraz zal^czeuieni dowodbw, ze uslugi zbstaly wykonane lUb s^ wykonywane naleiycie.

Pakiet I

Pod poj^ciem wykonana Usluga nalezy rbzuniiec zambwienie polegaj^ce na swiadczeniu using pOcidbViy^Ch
w obrocie krajbwym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor^czania ptzesylek poc^bwych,
0 Wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zlotych brutto (pi^cset tysi?cy dotych bfutto), zrealizowaue,

tj. zakonczone przez Wykonawcy (lunowa zostala zrealizowana).

Pod poj^ciem wyktinywana uSluga nalezy rbzumiec zambwienie (aktuaihe, nadal realizowane) polegaj^ce
na swiadczeniu uslUg pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmorvania, przemieszczania
1 dor^czania przesylek pocztowych, ktbrego pewna cz^sc o wartosci nie mniejszej niZ 500 O0O,OO zlotych brutto
(pi^cset tysi^cy zlotych brutto), zostala juZ zrealizowana prZez Wykonawc?.

Pakiet n

Pod poj^ciem wykonana usluga nalezy rozumiec zambwienie polegaj^ce na swiadczeniu uslug pbCztbWych

w obrocie krajbwym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor^czania przesylek pbcztbtvyeh,
0 wartosOi nie mniejszej niZ 10 000,00 zlotych brutto (dziesi^c tysi§cy zlotych brutto), zrealizbwane,
tj. zakonczone przez WykonavPc? (umowa zbstala zrealizowana).

Pod pbj^ciem wykonywaha usluga nalezy rozumiec zambwienie (aktualne, nadal realizbwane) polegaj^ce na
swiadczeniu ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania

1 dor^cZania przesylek pocztowych, ktbrego pewna cz^Sc o wartosci nie mniejszej niz 10 0OO,0O zlotych bfUtto
(dziesi^c tysi?cy zlotych brutto), ZoStala jUz zrealizowana przez Wykonawc?.

Pakiet III

Pod pojfciem wykonana usluga naleZy rozumiec zambwienie polegaj^ce na swiadczeniu uslug pocztowych
w obrocie krajowym w zakresie nadawahia przekazbw pocztowych, o wartosci nie mniejszej niZ 20 000,00 zlotych
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brutto (dwadzie^cia tysi^cy ziotych brutto), zrealizowane, tj. zakodczone przez Wykonawc? (Umowa zostala
zrealizowana).

Pod pojfcieini wykotiywana usluga nalezy rozumiec zaHidwienie (aktualne, nadal fealizowSile) polegaj^fce
na swiadcZeniu ushig poczitOwych w obrocie krajowym W zakresie nadawauia pfzekazdw pocztowych, ktorego
pewna cz^sc o wartosci die rnniejszej niz 20 000,00 ziotych (dwadziescia tysi^cy ziotyGli brutto), zostala juz
Zrealizowana przez Wykodawc§.

Pakiet IV

Pod poj^ciem wykonana usluga nalezy rozumiec zamdwienie polegaj^ce na sWiadczeniu using kurierskich,
0 wartOsCi die mniejSzej diz 15 000,OO ziotych brutto (dwadziescia tysi^cy ziotych bruttO), zrealizOWane,
tj. zakOnczode przez Wykonawc? (Umowa zostala zrealizowaua).

Pod pojfCiem wykdnywana usluga nalezy rozumied zamowiedie (aktualne, nadal realizowade) poregaj^ce
na SWiadczeniu using kurierskich, ktorego pewda cz?sc o wartosci die mniejszej niz 15 000,00 ziotych (dwadziescia
tysifCy ziotych brutto), zostala juz zrealizowana przez Wykonawc^.

Uwaga!

♦Podaj^c w foridularzu Wykaz ushig wykonadych lub wykonyWadych date wvkonania uslugi WykonaWCa
Wskazuje dzien, miesi^c i rok Wykonania (zakonczenia) ushigi; w przypadku uslugi wykonywadej (nadal
realizowadej) — Wykodawca Wskazuje dzien, miesi^c i rok Wykodadia (Zakonczenia) zrealizowadej jui: Cz^sCi Ushigi
z zaznaczeniem, iz jest to zamdwienie nadal realizowade.
♦Podajq:c w formularZu wykaz using wykonanych lub wykonyWanych wartosc uslugi WykOnawca - W przypadku
uslugi wykonanej - wpisuje kwot? brutto w ziotych za caiosd wykonanej ushigi; zas - W przypadku ushigi
wykodywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje kWot§ brUttb w ziotych za zreaiizowan^ juz w ramach
caiosci czf sc uslugi.
♦ Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc^ zamoWieh byiby szerszy (dp. obejdiowaiby
rowmez dostawy b^dz inne ushigi, czy inny rodzaj zamowien), Wykonawca widied wyodr^bnic i podac dane
dotycz^ce ushigi polegaj^cej na swiadczeniu ushig pocztowych w obrocie krajoWym i zagranicznym w zakresie
przyjmOwania, przemieszCzadia i dor^czadia prZesyiek pocztowych w pakieCie I oraz ll i polegaj^cej na
dostarczaniu przekazdw poCztowyCh w pakiecie III a przesyiek kurierskich w pakiecie IV. W przypadku pOdawania
wartosci Wykodawca widied wpisac zaroWno kwot? stanowi^c^ wartosc caiego zamdwiedia (udiowy), jak i wartoic
samej ushigi w rozumieniu zapisdw niniejszego punktu. Wskazane wyzej warunki kwotowe (pakiet I: die mdiej diz
500 000,00 ziotych brutto; pakiet II: die mdiej niz 10 000,00 ziotych brUtto; pakiet III: die dlniej niz 20 000,00
ziotych brutto; pakiet IV: die mdiej niz 15 000,00 ziotych brutto) obowi^ZUj^. Powyzsze dotyczy wyi^czdie ushig
W rozUmieniu zapisdw niniejszego punktu.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych podaje podhiiot, na rzecz ktdrego
usluga zostala wykonana lub jest nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.
♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywadie kazdej wykazadej ushigi musi zostac poSwiadcZone, ze uShiga zOstaia
wykonana lub jest wykodywana dalezycie.

♦ Jezeli Wykonawca zlozv.oferte zardwno na pakiet L jak i na pakiet n.. wvstarczaiace bcdzie^dezeli wvkaze
iedna usluge spelniaiaca wvmogi SIWZ okreslone dla pakietu I.

Dokumedty, o ktdrych mowa w SIWZ, inne diz oswiadczedia j.w. skiadane s^ w otygidaie lub kopii posWiadczodej
za zgOddosc z Orygidaiem.
PosWiadczedia za zgodnOsc z olyginaiem dokoduje odpowiednio wykonawca, podffliot, da ktdregO zdoldosciach
lub Sytuacji polega wykonawca, wykodawcy wSpdinie ubiegaj^cy si§ o udzieledie zamdwiedia pubiicZdegO albo
podwykodawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z dich dotyczy.
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Wszelkie kwestie zwi^zane z dbkumeiitami skladanyini przez wykonawcdw reguluj^ przepisy rbzporz^dzenia
Ministra Rbzwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich ftibze z^dac zamawiaj^cy
od wykonawcy w pbst^powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1126), ktore nalezy stosowac
odpowiednio.

C) Svtuacia ekonomiczna i finansowa

PAKIETI

Wykonawca prZedlbzy dbkumenty, b ktbiych mowa w pkt VI pkt 3 i pkt 4 SIWZ.

1) Wykonawca winiett wykazac za pomoc^ infbnnacji bdnku lub sp61d2;ielczej kasy oszcz^'difioscioWb-
kredytbWej, iz posiada srodki fmansowe W wysbkosci nie niniejszej niz 300 000,00 Zlbtych lub zdblnbsb
kredytbw^ na pozibmie nie miiiejazym niz 300 000,00 zlbtych.

2) Wykonawca winien wykazac iz jest ubezpieczony bd odpowiedzialnosci Cywilnej W zakresie pfbw'adzonej
dzialainbsci zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zambwiefiia (ushigi pbcztoWe), na kwbt? hie hizsz^ niz
1 000 000,00 Zlbtych (jeden milion zlbtych).

Vl.Wykaz oswiadczen lub dokunnentow. potw/ierdzaiacvch spelnianie waruhkow udziafu
w postepdwahiu oraz brak podstaw dowvkluczenia

Wszystkie dbkumenty.skladane sq wraz z bfert^

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 udziahl w pbst^pbwaniu
wskazane w nihiejszej SIWZ (oswiadczenie zawarte jest w fofmularzu oferty na dany pakiet) - pakiety I, II, III
oraz IV

2) a) WykaZ using (sporz^dZbny na fbrmularzu wykaz uslug wykonanych lub wykonywanych) wykbuauych,

a w przypadku swiadczefi okresowych lub ci^glych rbwniez wykonywanych w okresie ostatttich trzech lat

przed uplywem termihU skladania bfett - a jezeli okrSs prowadzenia dzialainbsci jest kfbtszy - w tym bkresie,

wraz z podaniem ich wartosci, przedmibtu, dat wykonania i podmibtow, na rzecz ktotych dbstawy zostaly

wykbnane (patrz: pkt V pkt 2 lit. B SIWZ) - pakiety I, II, III oraz IV

b) Dowbdy okreslaj^ce, ze viykazane ushxgi zostaly wykonane lUb s^ viykonywahe nalezycie (patrz: pkt V pkt

2 lit B SlWZ), przy czym dowodami, o ktbrych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumerity wystawione przez

podiniot, na rzecz ktbrego Ushigi zostaly wykonane, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych s^

Wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterZe Wykonawca nie jest w stahie

uzyskac tych dokimientbw - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub Gi4glych

nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty pbtwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powiUny bye

wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplyWem terminu skladania ofert; pakiety I, II, III oraz IV

3) Infbrmacja banku lub spbldzielczej kasy bszcz^dnbscibwo-kredytbwej pbtwierdzaj^ca ^sokosc

posiadauyCh srodkbw finansowych lub zdohiosC kredytow^ Wykonawcy w okresie nie wczesniej szym niz

jeden miesi^c przed uplywem terminu Skladania ofert (patrz: pkt V pkt 2 lit. C SIWZ); tylko pakiet I;
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4) Dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony dd odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalnoici zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zatnowienia (patrz: pkt V pkt 2 lit. C SIWZ);

tylko pakiet I;

5) Dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzonego prZez Pfezesa

Urz^dii Komunikacji Elektronicznej (patrz: pkt V pkt 2 lit. A SIWZ);

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokuiiientoW dotycz^cych sytuacji finaiisOwej
wymaganych przez Zamawiaj^cego, moze zlozyc inny dokument, ktory w wystarczajqcy sposob pOtwiCrdza

spehuaiiie Opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w post?powaniu (odpoWiednie zastosowafiie ztiajdzie

art.26 ust. 2c pzp).

Dokument skladany w termittie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o ktdrej mowa w art. 86 Ust. 5 pzp

6) OswiadcZeUie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grUpy kapitaibwej;

w przypadku pr;^alemOsci do tej samej grupy kapitaiowej wykonawca moze zldzyt wraz z osWiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z ionym wykonawcy nie pfowadz^ do zaklocenia

konkurencji w pOst^powaniu w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 23 pzp - pakiety I, II, III oraz IV.

Termin zlozenia osWiadczenia o przynaleznosci a!bo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej

Wykonawca, w terminie 3 diii od duia zamieszczenia na stronie iutemetowej informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje zamawiaj^cemu o^wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitaiowej, o ktOrej mowa W art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zlozeniem osWiadczenia,

wykonawca moze przedstawic dowody, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prOwadz^ do zaklocenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

Jezeli zlozono tylko jedn^ ofert?, zamawiaj^cy nie b^dzie wyfflagal zlozenia osWiadczenia wykonawcy

0 przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej.

Ww. oswiadczenie wykonawca przekazuje Zamawiaiacemu w formie pisemnei.

VII. WEZWANIE DO UZUPEtNIENlA ORAZ POSTAIMOWIENIA DODATKOWE

1. Jezeli wykonawca nie zlo^l oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. I pkt I, oswiadczCn lub dokumeiitow

potwierdzaj^cycli okolicznoSci, oktorych mowa w art. 25 ust. I, lub innych dokumentow niezb^dnyCh

do przeprowadzenia pOst^powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl§dy lub budz4

wskazane przez zamawiaj^cego w^tpliwosci, zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lUb poprawienia

lub do Udzielania Wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, Chyba ze mimo ich zlozenia, unipelhienia

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

uniewaznienie post^powania.

2. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliWe pelnomocnictwa, zamawiaj^cy

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

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post^powania.

3. Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjaSnien dotyCz^cych osWiadczeh

lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1.
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VIII. Informacle o sposobie pordzumiewahia sie Zamawiaiacego z Wvkonavwcami oraz prziekazvwahla

oswiadczen lub dokurrientow. Osbby uprawnione do pofozumiewania sie z Wykonawcaitii

Zamawiaj^cy infonnuje, ze porozumiewa si? z Wykonawcami przy uzyciu srodk6w komiinikacji elektronicZtiej

tj. poczty elektfollicznej, za posrednictwem opefatora poc^owego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobi^cie,

za posrednictwem poslanca albo za pomoc^ faksu.

Uwaga: powyzszy sposob pofbzumiewariia si? nie dotycZy ofert, ktore skladane s^ w formie pisernnej

oraz dokumentow skiadanych na potwiefdzenie speMenia warimkow udziahi w post?poWa;niu ordz

na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu (rdwniez w pfzypadku ich zlozenia w wyniku uzupeblienia) oraz

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

kapitaiowej, ktore winno zostac zlozone na pismie).

W korespondeflcji kieroWanej do Zamawiaj^cego Wykonawca Winien poshigiwac si? ntimerem spraWy bkreslonym

w SIWZ: 28/US/2017.

& Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd

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

& Zawiadofnienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? drog? elektroniczn^

Winny bye kierowane na adres: zamowieniapubIiczne@nfz-katowice.pl, a faksem na nr 32 7351636.

UWAGA!

• Dokumenty przedkladane przez Wykonawc? wraz z ofert? a takze w odpowiedzi na wezwaiiie do uzupelnienia,

winny zostac zlozon? z zachowaniem formy Okre^lonej w pzp oraz rozporZ?dzeniu w sprawie dokumentdw.

• Pelnomocnictwo przedkladane przez Wykonawc? wraz z dfert? oraz w Odpowiedzi na wezWanie w ttybie aft. 26

ust. 3 a pzp do zlozenia pelndmocnictwa, winno zostac zlozone z zachowaniem forniy okreslonej w pkt XI lit. B

SIWZ.

Osob? uprawnion? ze stfony Zamawiaj?cego do porozfimiewania Si? z Wykonawcami jest:

Pan Mariusz Partyka - Glowny Specjalista, Dzial hiwestycji i Zamowien Publicznych.

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

Wykonawca moze ZWrdcic si? do Zamawiaj?cego o Wyja^nienie tre^ci SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj?cy moze przed uplywem terminu skladania bfeft

zfnienic tresc SIWZ.

Jezeli koniec tefminu do wykonania czynnosci przypada na sobot? Itib dzieh ustawowo

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

IX. Wymaga n 1 a dPitycza ce wa d i u m

1) Na podstawie art. 45 ust.l i ust.5 pzp Zamawiaj?cy z?da od WykonawCy wniesienia Wadium W wysokbici:

paklet I 30 000,00 zl (slownie trzydziesci tysi?cy 00/100 zlbtych),

pakiet 11 - 300,00 zl (slownie tfzysta 00/100 zlotych),

pakiet III - 3 000,00 zl (slownie trzy tysi?ce 00/100 zlotych).

Pakiet IV - 700,00 zl (slownie siedemset 00/100 zlotych),
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2) Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych fonnach:

1. pieni^dzu,

2. porpczeniach bankdwych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kfedytowej, z tyui,

ze por^Gzeiiie kasy jest zawsze por^czeniem pienifznym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubeZpieczeniowyCh,

5. porpczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

a) Wadium wndszone w pieni^dzu nalezy Wplacid przelewem na rachuiiek bankowy wskazany ponizej:

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

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „G0SKPLPW" oraz adres banku: Battk

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.

b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyt dbkument

— Wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pdkpj nr 410. Treic takiego

dokumentu nie raoie warunkowad wyplacenia kwdty wadium Zamawiaj^cemu od badatiia zasadnosci z^dania

wyplaty prZez Wystawc? dOkumentU. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust. 4a oraz

ust..5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy terminowi zWi^zania ofert^ (60 dni).

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

zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert.

Wadium winno miec charakter beZwarunkowv Inieodwolalnv.

3) Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (aft. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz Wnlvw sro'dkdw

piehi?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uBlvwem terminu skladania ofert o ktorym moWa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadatni wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

X. Termin zwiazania oferta

Termin zwi^ania ofert^ wynosi 60 dhi. Bieg terminu zWi^Zahia ofert^ rOzpoczyna si? wraZ z uplywem terminu

skladania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykohawc? o wypeinienie formularZy na maszynie do pisania albo odr?cznie dfukowahym

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

jakakolwiek cZ?^d formularZa lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "hie dotyczy"

1 podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? Zbyt male, ZUmaWiaj^cy

prosi 0 wykonanie kserokopii danego formularza w potrzebnej iloSci egzemplarzy oraz Wypelnieme wg potrzeb

i podpisanie. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdahiem Wykonawcy - infoimacje nalezy umieicic

W zal^czniku do danego foflnularza, sporz^dzonym przez Wykohawc?. Wykonawca proszOny jest

o przygotowahie i zlOzenie oferty z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz hmych zai^cznikow skladaj^cych

si? na SIWZ. W przypadku prZepisywania fOrmularzy, Wykonawca zobowiqzany jest niedokonywac

zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si? We wzoraeh formularzy stanowi^cych zalqczniki

do niniejszej SIWZ.
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Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w dfercie foWnlilar;^ niezaleaiie od tego,

czy fdrmularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w proGesie OCR, czy w ilmy sposdb. Jezeli

Wykonawca przeksztalca fOfmularz do formy edytowalnej, w szczegdlnosci pdpfzez OCR, zdbPwi4zany jest

dokladnie przeczytad jego tresc po przeks^alceniu oraz pOfowHac j^ z oiygmalnyin zapisem SIWZ;

W przypadku, gdy z poWodu bl^dow w prdcesie przeksztalcenia formatu (np. bl^dow w procesie OCR) tresd

ofefty nie b^dzie odpowiadaia tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 list. 2 pkt 3 pzp, Ofefta podlegala b^dzie

odfzuceniu.

B. Ws^stkie fortnularze i dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego, a przygbtoWywane przcz Wykbnawc'?

rnusz4 bye podpisane pfzez osoby upowaa;ione do reprezentowaHia Wykonawcy i zaci^gania zobowi^zan

o wartosci ddpowiadaj^cej zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dbkuibencie potwierdzaj^cyrn ddpuszczenie

do obrotu prawnego lub przez nie odpowiednim dokumentein upelnoinocnione - w takim przypadku oryginal

pelnPmocnictwa (Inb jego kopi^ poSwiadczonq notarialnie, odpis notafialny) nalezy dol^czyb do oferty.

Z zal^czonycb do oferty dokurneHtow musi wynikac, ofeft?, oswiadczenia i inne dbkurnenty pbdpisala osOba

upowazniofia do reprezentowania Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznatta

za niewam^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z pf^gotdwaniem oraz dostarczenietn oferty ponosi Wykonawca.

D. Ofert? nalezy dostarczyc w nast^puj^cej formie: W zamkni^tej kopercie oznaczonej nazW4 i adresein

ZamaWiaj^cegO:

Narodbwy Pundtisz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki

ilL Kossutha 13, 40^844 KatoWice, pokdj nr 208a oraz napiseni:

Usluga spoleczha - zamowienie nr 28/us/2017

Swiadczenie uslug pdcztowych

Pakiety nr ,.■■■■■■■■■■■■
[naleiy wskazad oferowane pakiety lub pakiet]

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12.30

W przypadku skfadatiia oferty cZ^sciowej Ua wi^cej niz jeden pakiet, formularze dotycz^ce oferowanych p'rZeZ
Wykonawcy pakietow prosimy umiescic w jednej (tej satnej) kopercie opisanej jak wyzej (pUtrz: ranika).

Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypeinionego i pbdpisanego fomililarza ofefty oraz koperty
oznaczonej "ZALACZNIKI", W ktorej Wykonawca umieszCza zal^czniki Wymienione w pkt 14 (w pakiecie III pkt
13) fotmularza oferty na dany pakiet, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikow.

• W pfzypadku Skladania oferty cz^sciowej na Wi§cej niZ jeden pakiet:
a) foffiiularze oferty dotycz^ce oferowanych przez Wykonawcy pakietoW prosimy umie^cib w jedttej (tej saffiej)

kopercie opisanej jak wyzej (patrz: lit. D - ramka).
b) Wykonawca nie jest zobligowany zal^czac do kazdego oferowanego pakieth tych samych dOkumentdW, tj.:

doknmentow wymienionych w pkt VI pkt 1, 2 oraz 5, a takze pelnomocnictwa osob reprezentuj^cych
Wykonawcow (jezeli zachodzi taka sytuacja) - wyStarCzy, jeZeli Wykonawca zal^czy i Wl02y do koperty jeden
komplet ww. doknmentow.
PoWyzsze dotyczy takze Regulaminu sWiadczenia using pocztowych Wykonawcy, jezeli ten sam fegnlamin
(regnlaminy) obejmnje mefytorycznie zakres oferowanych pakietow.

W przypadku O'swiadczeh lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawcy zawierajqcych ittfortnacje stanoWi^ce
taiemnice. przedsiebiorstwa w rozumienin przepisow o zwalczaniu nieucZciwej konkurehcji, co do ktofych
Wykonawca zastrZegl, ze nie mOg^ bye one udost^pnione innym nczeStnikom post^powania, Wykonawca powinien
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umiesGic je w osobiiej kopercie oznaczonej: „ZALy\CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIIjBIORSTWA" lub

oznaczyc je w inny widoczny sposob.

UvVaga! XajGnmic? przedsi?biofstwa defmiuje art. 11 ust. 4 ustawy z diiia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

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

„Przez tajefitnicf przedsi^biOrstwa rozumie si^ nieujawnione do wiadorfiosci publiOznej inforifiacje tOchniOzM,

technologiczne, organizacyjne przedsi§biorstwd lub inne informdcje posiadajqce wdfto'sc gospoddPtzq, co

do ktorych przedsi^biorca podjql niezb^dne dzialania w celu zachowdfiia ichpoufPosci."

<f

Zgodnie z art. 8 ust3 pzp, ZartiaWiajqcy nie ujawnia ihformacji stahovt/igcych tajemhic^ przedsligbiorstwa

w rozumiehiti przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli V/Vykdnawca, nie pozniej niz w teritiinie

sktadahia dfert, zastrzeet. ze riie hnogq bye one udost^pniane oraz wykazat. iz zastrzezone infdrmacje standwiq

taJemnicQ przedsi^biOrsfwa. Wykonawca nie moze zastrzec infbrrfiacji, o ktorych rndwa w art. 86 ust.4 pzp.

E. Zgodnie z SIWZ Wykonawca nibze zlozyc tylko jedn^ ofert^ cz^sciow^ na bferowaPy przez siebie pakiet.

Ofert? sklada si? w foririie pisemnej pod rygorem niewazno^Ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozGnie

oferty w postaci elektronicznej.

F. Tresc zlozondj na dany pakiet oferty musi odpomadac tresci SiWZ. Oferta zostanie odfzucoiia przez

Zamawiaj^cego w pfzypadku zaistnienia co najniniej jednej z okOlicZnosCi tvymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

G. Wykonawcy niog^ tyspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. W takilli przypadku WykdnaWCy

ustatiawiajf pelnomocnika do reprezentdWania ich w pOst?pdwahiu o udzielenie Zamowienia

albo reprezentowania w post?powaiiiu i zawarcia umoWy w sprawie zam6\vienia publicznego.

H. Sposdb Wypelhiania Itab prZygotowania formularzy oraz oSwiadczen wymaganych od wykonawcy
wrazz

1) fonnularZ oferty
(odr?bny dla kaZdegb pakietu)

2) fonhularz 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 bye uzyta piecz^d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza ofefty NALEZY RODAC CEN^

BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJE CALEGOPAKIETU;

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

3)

4)

5)

fOrfflularz wykaZ ushlg

wykonanych lub

wykonywanych
(odr^bhy dla kaZdego pakietu)

wz6r oswiadczenia dot. gfupy

kapitalowej

informacja, 0 ktorej moWa

w art. 91 ust.3 a pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonyni;

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tegO wyznaczonym oraz zlOzyC

w terminie w temiinie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intetTietowej
infoimacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tegO wyznaczonym;
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Xn. Mieisce ofaz tefmin skladania i otwarda ofert na danv pakiet

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

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrbwia w Katbwicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 KatoWice, pokoj nr 208a (11 pi?tro),

wterminie do dnia2.8.;.12l...20]7 do godziny 12.00.
2. Zamawiaj^cy zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu oferty po tenninie ofaiz niezwlocznie zwfaca dfett?.

3. Wykonawca moze, przed ilplywem terminu Skladatiia ofert, zmienic lub Wycofac ofert?.

4. Otwarcie Ofert odb?dzie si? w dniul.Pj..]2j..20.t|. o gOdzlHie 12.30 pod adreserti wskazaiiym w pkt 1,
pokoj nr 217 (II pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest Jawne. BezpOsredniO przed otwarciem ofert ZafnaWiajqcy poda kwOt? (bmttb), jak^

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia W danym pakiecie.

Xlfk Qpis Sposobu obliczenia cCny ofcrtv w danvm pakiecie

1. SpOsdb obliczenia ceny oferty briitto w danym pakiecie okreslono w formtilarzu opis przedmiotu zarndWieMa
i kaUdllacja cenoWa na datty pakiet. WykonaWca Oblicza zatem Cen? oferty dOkonuj^c Operacji matfematyCznych
W kolejnosci podanej w WW. fbrtnularzach.

2. Cena oferty na dany pakiet stanowi calkowite wynagrodzenie bnltto przyshigujfCe Wykonawcy z tytnlti
realizacji zamowienia w dailym pakiecie i wiima zawierad wszelkie koszty, oplaty i pOdatki, zWi^zane
z realizacji przedmiotu zamowienia, w tym koszty przemieszCzenia i dOf?czenia Oraz zwrotu - W pakietach I
oraz II przesyiek do miejsc przeznaczenia, a w pakiecie III i IV odpoWiednio koszty przCkazow i koszty
dor?czenia przesylki oraZ ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem wszelkie koszty, jakie Wykonawca
poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowiizujicymi przepisami, wykonaiiia przediiliotu zamdwienia
w danym pakiecie.

3. Sposdb obliczenia oraz podania cehy oferty wskazuje rdwniez fdrmularz oferty. W przypadku, gdy usiuga
podlega opodatkoWaniu podatkiem Vat, Wykonawca w pkt I fdrmularza oferty - W zaleZnosci od tego, czy
obowiizek zaplaty podatku VAT spoCzywa na Wykonawcy, czy Ha ZamawiajiCym - do ceHy netto dolicza, bidZ
odpoWiednio nie dolicza, warto^c 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 zaliCZono
do SIWZ). Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do pdwstania u Zarnawiajicego Obowiizku"
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i using, Zamawiajicy w celu oCeny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od tdWardw i ushig, ktdry mialby obowiiZek rozliczyd
zgodnie z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (wartosci) zaWarte w ofercie na dany pakiet Wimiy zOstad przez WykonaWC? podane
z dokladnoscii do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceHy (wartoM) nalCi^ zaokfiglac
do peinych groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza poraija si?, a koncdwki 0,5 grOsza i wyzsze
zaokrigla si? do I 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.

XlV. Opis krvteridw wvboru Ofert oraz ieh znaczenie. Sposdb ocenv Ofeft w kazdvm z pakietdw.

O Wyborze najkofzystniejszej oferty w kazdym z pakietdw decydowad b?d^ przedstawione poni2:ej ktyteria oraz
nast?puj^cy sposdb oceny ofert:

Pakiet I oraz pakiet II

Krvterium I - Cena - Waga 95%

najnizsza zaoferowana cena
Iloidpunktdw = . x 100 pkt x 95%

cena zaoferowana w ofercie badanej
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Krvterium II - Termin zwrotu do nadawcy zlwrotnego potwierdzenia odbioru przesylki waga 5%

najkrdtszy zaoferowany termin zwrotu podany w dniach roboczych*
Ilo^cpunktdw = —— —— — x 100pktx5%

termin zwrotu podany w dniach roboczych zaoferowany w ofercie badanej

*Zaoferowame przez Wykonawcq terrMriu zwrotu krotszego niz 7 dni roboczych lidzqc od dnia dorgczenia przesylki PdresatOwi, spowoduje,
ze napotrzeby wyliczeniapunktacji w kryterium II zostanieprzyj^te 7 dni roboczych. W tresci umoWy znajdzie si^ faktycznie zaoferowany termin.
""Taoferowanie przez WykOnawc? terminu zwrotu dluzszego niz 10 dni roboczych liczqc od dnia dor^czenia przesylki adresatowi, spowoduje
odrzucenie oferty.

UWAGA!

Zamawiaj^cy z^da podania w formularzu oferty na dany pakiet oferOwanego przez Wykonawc? maksymalnego

terminu zwrotu do nadawcy Zwrotnego potwierdzenia odbioru przesylki (pokwitowanego przez adresata) poprzez

wpisanie liczby dni roboczych liczonych od dnia dor^czenia przesylki adresatowi.

Maksymalny termin zwrotu, jaki b?dzie mdgl zaoferowac Wykonawca, okresia si? jako 10 dni roboczych liczqc

od dnia dor?czenia przesylki adresatowi. Zaoferowanie terminu dhiazego spowoduje odrzucenie oferty jako

nieodpowiadaj^cej tresci SIWZ.

Jezeli Wykonawca nie wskaze innego niz okreslony W formularzu oferty maksymalnego terminu zWrotU

do nadaWcy zwrOtnego potwierdzenia odbioru przesylki, przyjmuje si?, iz Wykonawca ofenije termin maksymalny

tj. 10 dni roboczych liczqc od dnia dor?czenia przesylki adresatowi.

Minimalhym terminem podlegaj^cym punktacji w ramach kryterium I i II b?dzie 7 dni rObOczych liczqc od dnia

dor?czenia przesylki adresatowi.

Pakiet TTT

Krvterium I - Cena - waga 95%

najnizsza zaoferowana cena

Iloscpunktdw = —-— — — x 100pktx95%

cena zaoferowana w ofercie badanej

Krvteriiim II - Termin doreczeiiia odbiorcv kwotv pieniezhei liczac od dnia uzhania rachUiiku baiikowego

wvkonawcv kwota okreslona w przekazie pocztowvni - waga 5%

najkrdtszy zaoferowany termin dor?czenia odbiorcy kwoty pieni?2nej w dniach roboczych*
IloSc punktow = —— — — X lOO pkt X 5%

termin dor?czenia odbiorcy kwoty pieni?2mej zaoferowany w ofercie badanej

*Zaqferowanie przez Wykondhvc^ terminu krotszegO niz 4 dni robocze liczqc od dnia uznania racftuhku bdnkOwego wykoncrivcy kWotq Okreslohq
w przekazie pocztowym, spowoduje, ze na potrzeby wyliczenia punktacji w kryterium II zostanq przyj^te 4 dni robocze.
*Zaoferowanie przez Wykonawca terminu zwrotu dluzszego niz 7 dni roboczych liczqc od dnia uznania rachunku bankowego WykOnawOy kwdtq
okreslonq w przekazie pocztowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Pakiet IV

Krvterium I - Cena - waga 95%

najnizsza zaoferowana cena
Ilosc punktow = — X 100 pkt x 95%

cena zaoferowana w ofercie badanej
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Krvterium II - Termin odbibru przesylki - waga 5%

Wykonawca moze zaoferowac tefminy: 1 godziniiy, 1,5 godziniiy oraz 2 godzinny.

najkrdtszy zaofefowany tentiifl odbioru przesylki licz^c od zglbszefiia*
Ilosc punktdw = ———— — x lOt) pkt x 5%

termin odbioru przesylki licz^c od zgloszenia zaoferowany w dfercie badanej

^Zaqferowdtiie przez Wykonawc^ termifiu diUz^zego niz 2 godziriy odzghszenia, spowoduje odrzucenie ofefty.

Ocena kobcowa. ofertv w kaMym z ww. pakletdw b^dzie sUm^ ilosci punktdw uzyskanych we wSzystkich
kryteriach zgodnie z powyzszymi zasadami.

XV. Informacie o formalnOsciachi, iakie powinnv zostac dbpelilione po wvborze ofertV w celu zawarcia

umowv w spraWie zamowieiiia publicznego w daflvm pakiecie

1. Zamawiaj^cy udzieli zamoWienia na dany pakiet Wykonawcy niepodlegaj4cemu wyklu'czeniu, ktdfego oferta

Jest waaia, nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w SIWZ oraz W art. 89 p!^, speltiia

wylnagania Zamawiaj^Cego okreslone w SIWZ, w tym okresloiie wdrunki podfriiotowe i uatiaiia zostala

za najkbrZysttiiejsz^ na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SIWZ. ZatnaWiaj^cy zawiadOmi

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

2. NiezwlOcznie po Wyborze oferty najkorzystniejszej W danym pakiecie.Zamawiaj^cy zaprosi Wykobawc?, ktdry

zlozyl oferty najkorzystiiiejsz^, o terminie zawarcia umowy.

3. iesionego w pieni^dzu): e zawarcia timowy na dany pakiet zostan^ podatie WykonaWcy w pi^rnie informuj^cym

0 wyborze oferty Itib w pismie odr^bnytn. Zamawiaj^cy na uzasadniony Wniosek Wykonawby, prZekazany

pisenmie lub faksein, moze wyrazid zgod? na podpisanie ttniowy drog^ .korespondencyjn^

ze wskaZaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

XVI. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

NIEDOTYCZY

XVII. Istbtne postanowienia umbwv - wzor umbwv na dany pakiet

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

wysokosc kar umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytCgo wykonania umowy, zawiera wzOr UmoWy

na dany pakiet zal^czOny do SIWZ. Wzor mnoWy na dany pakiet reguluje pr^szle zobowi^zania Wykonawcy

zWi^zane z realizacj^ zamowienia w danym pakiecie.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspolnie ponosz^ solidam^ odpoWiedzialnOsc za wykonanie umowy. W takirii

przypadku wykonawcy ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania ich w postppowaniu o udzielenie

zamowienia albo reprezentoWania W post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoWienia publicznego.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrOnv prawnel Przvsluguiacvch Wvkonawcv W tokP postePowania o udzieleiiife

zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej pri^sluguj^ na Zasadach okreslonych W Dziale Vl pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj4 Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podniiotoWi, jezeli

ma lub mial interes W uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub moze poniesc szkodp w wyniko
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naraszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaifiowienm
oraz specyfikacji isfotnych warunkbw zamowienia przyshiguj^ rowniez organizacjom wpisanym na list?,
0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przyslugtije wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamatviaj^cego podjftej
w post?powaiiiu 0 udzielenie zatnowienia lub zaniechania czytmosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobdwi^Zahy
na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powilmo wskazyvvad czynnosc lub zaniechanie czyiuidSci zainawiaj^cego, ktbrej zarzuca si?
niezgodriosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutow, okreslab z^danie oraz Wskazywac
okolicalOsci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie Wnosi si? do Prezesa Krajdwej Izby OdwolaWczej w formie pisefnnej w pd'Staci papierOWej albd
w pbstaci elektronicziiej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym pddpisem albo kwalifikowanyin podpisem
elektronicZHym.

6. Odwohij^cy prZesyla kdpi? odwolania Zamawiaj ̂cemu przed tiplywem termitiu do wnieSienia odwolania W taki
sposOb, aby mOgl on zapomao si? z jego tresci^ prZed uplywem tego tefminu.

7. WykonaWca lub ucZestnik konkursu moze w terminie pfzewidZianym do wniesienia odwolaiiia poiliformowab
Zamawiaj 4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podj?tej prZez niego lub zaniechaniu Czynnosci,
do ktorej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktOre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku tiznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosc albo

dokonuje czynnosci Zaniechanej, informuj^c o tym WykonawcOw w sposob przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktOrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrZezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

8. Tefminy wnoszenia odwolania okresla aft. 182 pzp.

9. Na Orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uCzestnikom post?powania odwolaWcZego
przysluguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skafgi Stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks pOst?pOwania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdzialu nie Stanowi^ inaczej.

10. Skarg? wnosi si? do sqdu okr?gowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skn-gi w placowce pocZtowej opefatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rOwnoznaczne z jej Vmiesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktattii post?pOwania odwolawcZego wlasciwemu s^dOwi w teirnMe

7 dni od dnia jej otrzyrnania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzecZenia skarg? moze wnieSb takzfe Pfezes

Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przystqpic do tocz^cego si? pOSt?powania.

Do czynnosci pOdejmowanych prZez Prezesa UrZ?du stosuje si? Odpowiednio przepisy o pfokuratofze ustawy

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

12. Szczegolowe zaSady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Pfawo zamOwien

publicznych.

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

natychmiast zglosic Zamawiajqcemu.
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QFERTA-PAKTFTT

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddzial Wojewbdzki
Nafodowego Fundnszu Zdrowia

•••••• ul. Kbssutha 13

40-844 Katowice

adtes e-mail: (jezeli Wykonawca posiada)

stfonawww: (jezeli Wykonawca posiada)

nt telefottu: nr faksu:

Wykonawca jest maiyni lub sfednim prZedsi(gbio£c^*

*Jezeli wykonawca nie jest malym lub stednim przedsi^biorc^ — nalezy skteslic

Nt rachunku bankdWego WykonaWcy. na ktory Zattiawiaj^cy bgdzie mogl zwtocic wadium
(dotyczy wadium wniesionego w pieniadzu):

W nawi^zaniu do ogloszenia o zaniowienin w trybie art. 138g i nn. pzp maj^cym za przedmiot swiadczerde
u^iig pocztowych w obtocie ktajowym i zagranicziiym -paldet I,

1. ofemjemy wykonanie dla Sl4.skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia .w. pakiecie ,1 Zgodnie

2e Specyfikacja, Istbtnych Wafunkow Zamdwienia, za cene:

i..... zl bruttb

Cena brutto bfetty pbdana powyzej stanoWi l^czn^ sum^ brutto Wszystkich pozycji (taZem bruttb w zt) Z kblumny

F (pkt II) formularza bpis przedmibtu Zaindwienia i kalkulacja cenowa paldet I.

UWAGA! W przypadku, gdy usluga podlega bpodatkowaniu pbdatkiem Vat, Wykonawca nie dbUcZa do ccny
netto podatku VAT, jezeli obbWi^zek podatkowy spoczywa na ZainaWiaj^cyni — patrz infbnna'cja, o ktorej nibwa
w art. 91 ust.3a pzp. W taldej sytuacji cen^ oferbWan^ jest cena wskazana jako ncttb, tj. cena bez podatku bd

tbWarow i uslug.

2. OsWiadcZamy, iz zobowi^zujeffiy si^ do swiadcZenia uslugi w okresie od 16:01.2018 r. do 31.12.2019 £.,

przy uwzgl^dnieniu mozUwosci wydluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorej mowa we wZbfze nnaOwy

na pakiet I. Pierwszym dniem realizacji umowy bgdzie lfeOl.2018 r. albo terruin pDzniejszy wska'Zany przez

Zanaawiajq^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego zanidwienia Zostala zawafta

po 16.01.2018 r.

3. OsWiadCzamy, iz ofer'oWany przeZ nas maksymalny termin zwTotu do nadawcy Zwtotnegb pbtwierdzenia

odbioru przesylki (pokwitowanego przez adresata) wynosi db 10*..... dni tobbczyGh licZ^c

od dnia dorgczenia przesylki adresatowi*.
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* Zamawiajqcy zqda podanta oferowanego przez Wykonawcf fnaksvrnalneeo terminu zwrotu do nadawcv zwrOine^q p'ofivierdzenia

odbioru^ przesvlki poprzez wpisanie liczby dtli roboczych Uczonych od dnia dor^czeriia przesylki adresatowi. Wykonawca rnOze

zaoferdwac termin do 10 dni roboczych lub termin krotszy. Wprzypadka, gdy wykonawca oferuje termin krotszy,- wiriien skreslic

cyfr^ „T0" i wpisac oferowarty termin maksymalnego zwrotu. W przypadku wpisania w mieJsCe Wykropkowane inhego niz 10 dni

roboczych tCrrninu zWrOtu, tiznaje si^ go za Obowiqzujqcy, nawet przy braku skreslertia cyfry „ 10". W.przypadku nieWyp'elfiiCnia

pkt 3 termin 10 dni roboczych jest te:rminem Obowiqzujqcym.

4. OswiadtZaniy, iz:

a) Zobo\^^zujeiny si? odbierac przesylki z siedziby Zarria'wdaj^cegb pi?c fazy w tygodniu q. od pOiiiedzialku

do pi^tku w godzinach od 15:15 dO 15:45 Za wyj^tkiem dni ustawOwO woklych-od pracy^

Ponadto wykonawca umozliwia odbior i nadawanie we wskazanych przez Wykonawc? placdwkach pocztoWych;

przesylek dostarczanych samodzielnie prZez Zarfiawiaj^cego 24 godziny na dob? przez 6 dni w tygodniu,

tj. od poniedzialku do sOboty (za wyj^ticiem dni ustawowo Wolnych od pracy). Zamawiajqcy b?dzie infOimowai

Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot? z jednodniowym wypfzedzeniem. Wykonawca mOze wyznaczyC

do Obslugi ZamawiajqCego w soboty dOdatkowy punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy spekiiaj^Cy wyniog okreslony w

pakieCie I w § 3 Ust,3 WzofU umOwy. W takim przypadku zapis dotyczqcy informowania o wysylce w sobOty z

jednodniowym wypfzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

b) zobowiq^Zujemy si? do Zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadaWcZO^odbiorcZego

zlokalizowanego W odleglosci (obHczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 kin od siedziby ZafiiawiajacegO

w Katowicach pfzy ul. Kossutha 13.

Adres punktow nadawczo-odbiorcZych spelniajq.cych Ww. wymog (c6 iiajmiiiej jedeli):

5. OswiadCZatny, ze akceptujerny wamnki platnosci okreslone we wZorZe umowy dla pakietu I.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsza ofertq przez okres 60 dni. Bieg tetriiinu Zwiazania

oferta rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

7. Oswiadczainy, ze Zapoznaksmy si? z SIWZ i nie wnoskny do niej zastrzezen oraz, ze zdobyUsmy inforfnacje

niezb?dne do przygotowania izlozenia niniejszej oferty.

8. Oswiadczanily, ze zalaczony do SIWZ wZor umowy w Zakresie pakietu I, zostal przeZ nas zaakceptOwany

i zobowiazujemy si? w przypadku wybotu naszej oferty do zaWarcia umowy na Warunkach okreslonych

we wzorZe umowy pakiet I, w miejscu i terminie wyZnaczonym przez ZamawiajaCegO.

9. OswiadcZariiy, ze ZobOwiaZuiettiy si? w przypadku wyboru nasZej oferty do wykonania zamowiCnia zgodnie

z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz obowiazujacymi przepisami prawa, z zachowaniem

obowiaZUjacych norm odnOszacych si? do przedmiotu niniejszego zamdwienia.

10. Oswiadczainy, ze ofert? podpisala osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w niniejszyni
pOst?powaniu przetargowym na podstawie (nalezy wSkaZac podstaw?

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

wskazac, czy jest to tftokura samoistna czy laczna -
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11. Oswiadczamy, ze nitiiejsza oferta jest jawna, za 'Wyj^tkiem informacji zawartych na stron'ach' , ktore

stanowi^ tajemnic^ przedsi^biOfstwa w rbzumieniu przepisow ustawy o zwalczafiiu nieuczdwej

konkurencji i jako takie nie mogq, zostac udost^pnione innym podmiototn.

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbiorstwa wylqCznie w przypadku, gdy Wykonawc'a

nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie mogq one bye udostqpniane Oraz wykazal,

iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dbpetriiema WW. Wymagan

oZnaczat bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie catej tresci aferty wraz z zatqcznikami

a takze wszystkich informacji i dokumentow skladanych w trakcie postqpowania.

12. OswiadcZainy, ze Zafnierzafny powieizyc podwykonawcy nast^puj^c^ cZ^sc zamowienia*:

* nalezy wypetnic wprzypadku wykonywania zamowienia Z udziatem podwykonawcy (wskaZac czqsc

zamowienia powierZonq podwykonawcy).

13. Oswiadczam, ze speiniatn warunki udziaiu w post^powaniu okredone w SIWZ oraz nie podlegam

wyklucZeniu z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zarhowien publicznyeh.

OsWiadczaift, iz spelniam warunki udzkiu w postqpoWaniu okredone przez Zafflawiaj^cego W SlWZ.

14a.OswiadCzain, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wyklucZenia z postqpowania na podstawie art.

pzp (podac maj^c% zasfosowanie podstawq wykluczertia spOsrod Wyftiienionych W art. 24

ust. 1 pkt 12-22).*

* oswiadczenia zpkt 14a oraz I4b nalezy wypetnic tylko, jezeli dotyczq wykonawcy

Podleaaniewvkluczeniu

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

Prawo zamowien publicznyeh oraz Wykonawca podjql Srodki naprawcze, wystarczajqce do wykazania jego

rzetelho^ci, winien on ziozyc odrqbne oswiadczenie, okreslajqc, iz podiega wykluczeniu oraz wskaZujqc

rodzaj podjqtych srodkdw.

14b.Oswiadczam, ze w zwi^zku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24 ust. 8 uStawy PraWo zamdwieh

publicznyeh, podjsjlem nast^pujqce srodki naprawcze;

Zgodhie z art. 24 ust. 8 pzp, Wykonawca, ktdry podiega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, inoze przedstawic
dowody na to, ze podjgte przez niego srodki sq wystarczajqce do wykazania jego rzetelnosOi, W Szczegolhosci udOWOdhic naprawienie
szkody wyrzqdzonej przestppstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoscuczynienie pienigzne za doznanq krzywdp lub napraWienie
szkody, wyczerpOjqce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspOlpracg z organarPi scigarila oraz podjgcie korikratnych srodkdw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre sq odpowiednie dia zapobiegania dalszym przestgpstwOrn tub przeStqpStworn
skarbowym lub nieprawidlOwemu postqpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania plerwSzego nie stosuje sig, jezeli wobec Wykonawcy,
bgdqcego podhnigrtem zbiorOwym, oizeczono prawoniocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia Oraz me
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upiyn^i okreslony w tym wyroku okres obdwi^zywania teqo zakazu.

14. Zal^cZliikami do niniejszego fotttiulafza oferty nast^puj^ce wypeiriione forrnularze, oswiadGzehia

ofaz dokuittenty:

1) fotmularz opis przedmibtu zam6\wenia i kalkulacja cenowa pakiet I
2) regulamili s\viadczeiiia usiug pocztOwych WykOnawcy (odpo^adajatcy prZedrnioto^ zamo^efiia w pakiecie

I)
3) pelnomocnictwo os6b feprezentuj^cych Wykonawc? (oiyginal lub kopia pbswiadczoria iiotafiakiie, odpis

notarialiiy) — jezeli dotyczy,
4) informacja, o ktorej mowa w aft. 91 ust3a pzp,
5) formtdatz t^kaz usiug ■wykonaiiych Itib wykonywanych pakiet I,
6) dowody, ze usiugi Zostaiy wykonane lub wykbnywane nalezycie,
7) dbkutnent pofwderdzaj^Gy wpis Wykonawcy do fejestfU bperatorbw pbcztbAXych prowadZbUegb pfzez

Prezesa Ufz^du Kbrriutiikacji ElektronicZnej,
8) infbtmacja banku lub spoldzielcZej kasy Gszczgdnoscibwb-kfedytowei pbtud'efdzaj^ca -wysbkbsc pbsiadariych

stodkbw finansbwych lub zdblfiosc ktedytow^ Wykotiawcy,
9) oplacbna pblisa^ a w pfzypadku jej braku iriny dokufnent potwierdzaj^cy, ze Wykonawba jest UbezpiecZouy

.  od odpowiedziakiosGi cywilnej w zakresie prowadzonej dzialakiosci z-^^zahej z przediriibtern Zamo'vdenia
(usiugi pbcztowe),

10) tune - jezeH dotyczy

15. Oswiadczehie wykonawcy o przynaleznbsci albo braku przynaleznosci do tej sarnej grupy kapitalowej
Wykonawca zlozy w terminie okredonyfn w pkt VI.C SIWZ.

Imi? i tiaz^sko upelnomoctiioilego pfZedstawiciela Wykbnawby:

Data

podpis
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O F E R T A - PAKIET II

Dane Wykdflawcy:
Sl^sld Oddziaf WdjewodzM
Naroddwego FuttdusZu Zdtdwia

..........................v....... ul. KossuthalS

40-844 Katd^ce

adices e-ihail; (jezeli Wykdfiawca posiada)

stronaXv\vw: (jeZeli Wykonawca posiada)

nrtelefonu: nt faksu:

Nf tachuhku bankowego Wykonawcy. na ktoty Zama-^aj^cy b^dzie nidgi zwrodc wadiufn (dotyGZy ■vs^adium ,
' wniedonego w pieni^dzu):

Wykdna^ca jest rtialyni liib stednim ptzedsi^biorc^*

*NiepdtrZebne skreslic

W natd^zaniu do ogiOsZenia o Zaiiio^deniu w ttybie art. 138g i nn. pzp maj^cyrni za przediriiot s^adCzetdt
ustiigpocZtowych w obrodie ktajowym i ZagrahicZtiyih —paldet II,

1. oferujemy wykonanic dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ Zanio-wienia w pakiecie .11 zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Waru'iikow Zam6\vienia, za celi^:

z4bfuttd

Ce'na bmttd dfetty podana pdtvyzej stano^ Iqezn^ sum^ bruttd wsZystkich pozyeji (taZem bfuttb% zt) Z kdlumny
F (pkt II) fo'tmulatZa opis ptzedmiofu zamowienia ikaUoilacja cenowa pakiet II.

UWAGA! W przypadku, gdy usluga podlega opodatkowaniti podatkiem Vat, WykbHawca hie dblicZa do ceny
netto podatku VAT, jezeU obowi^zek podatkowy spoczjrwa na Zamawiaj^cym — pattz infdrmacja, o ktdrej mowa
w art. 91 ust.3a pzp. W taldej sytuacji cen^ oferowan^ jest cena wskaz'ana jakd nettb, tj. cena beZ pbdatku bd
towarow i ustug.
2. Oswiadczaniy, iz zobowiia(,zujetny si? do swiadczenia uslugi w okresie od 16.01.2018 r. do 31.12;2019 r.,

przy uwzglgdtiieniu mozli-vyosci wydluzenia terminu tealizacji zamdtdenia, o ktorej ifiOwa we Wzorze umowy
na pakiet II. Pierwszym dniem realizacji umowy b^dzie 16.01.2018 r. albo tertnin pdzniejszy wskazany przez
Zamawiaj^;cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejsZego zamowienia zostala zawarta
po 16.01.2018 r.

3. Oswiiadczaniy, iz oferowany przez nas maksymakiy termin zwrotu do nadawcy zWrotnegO potwierdzenia
odbioru przesylki (pokwitowanego przez adresata) wynosi do 10*... dni robocZyGh licZ^c od
dnia dorgcZenia przesylki adresatowi*.

* Zamawiajqcy zqda podartia oferOwanego przez Wykonawcy mdksvmalheeo terminu zwrotu do nadawcv zwrotrleeo DoiWierdzeiiia'odbldfU
przesylki poprzez wpisanie liczby dni roboczych liczbriych od dnia dor^czenia przesylki adresatovni. Wykonawca maze zaoferiMdc termin do 10 dfti
roboczych lub termin krotszy. W przypadku, gdy wykonawca oferuje termin krdtszy, winien skreslic eyfr^ „I0" i Wpisac oferowany termin
maksytnalnego zwrotu. W przypadku wpisania w miejsce Wykropkowane innego niz 10 dni robOcZych termiftu ZWrotU, uznaje si^ gO
za obOwiqzujqcy, nawet przy braku skreslenia cyfry „10". W przypadku niewypelnienia pkt 3 termin 10 dni roboczych jest termirtem
obowiqzujqcym.

1
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4. Os\dadc2ainy, iz:

a) zobowi^Zujemy si? odbierac przesytki z siedziby Zaiiia^sdaj^cego pi?c £azy w tygodtliu tj. od pofiiedzMkii

do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiefn dni ustawowo wplnych od pracy,

Pbnadto \vykonawca liaicfiliwia odbior 1 nadaWanie we wskazanych prz:ez Wykonawce placoWkach pOeztowychj

przesylek dOstarczanych sambdzieliiie pfzez Zamawiaj^cego, 24 godzitiy na dob? pfzez 6 dni W tygodniu,

tj. od poniedzialku do .soboty (za wyj^tkiern dni ustawowo tvolnych od pfacy). Zaiuawiaj^cy b?dzie MoraioWal

Wykonawc? o zanliarze nadania przesylek w sobot? z jednOdniowym wyprzedzeniem. Wykonawca moze wyznaczyc

do obstUgi Zamawiaj^cego w soboty dodatkOvfy pUnkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy spelrtiaj^cy vtylnog Okre^lony

w pakiecie II w § 2 ust. 3 wzoru umowy. W takim przypadku zapis dotycz^cy infOrniowania 0 wysylce w Soboty

z jednodniowyin wyprzedzeniem fiie b?dzie Hlial zastosowariia.

b) zobowi^ZUjfenly si? do zapewaietiia (zorganizowania) punktii (pkcowki) nadawcZO-odbiorGZOgO

zlokalizowanegO w Odleglosci (obliczonej w linit prostej) nie wi?kszej tliz 6 kltt od siedziby Zaftiaydaj^cego

w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Adtes putiktdw nadawczo-odbiotczych spePiiiaj^Gych wW. wyBiog (co najtrliiiej jedeil):

5. Oswiadczatfiy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze utiioWy paMet II.

6. OswiadcZailiy, ze uwazamy si? za zwiazanych niniejsza oferta przez okres 60 dni. Bieg teftnirtu Zwiazania

oferta rozpoczyna si? wraz z uplywem terrninu skladania ofert.

7. OswiadGZatny, ze ZapOznalismy si? z SlWZ i fiie wfiosimy do niej ZastrZezen oraz, ze zdobyUsffiy inforrnacje

niezb?dne do pfzygotOwania i zlozenia niniejszej ofefty.

8. OswiadGZaniy, ze zalacZony do SlWZ Wzor umowy w zakresie pakietu II, zostal pfzez flas Zaakceptowariy

i zobowiazujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do Zawareia umowy fia warunkach okresloflych

we wzorze umowy pakiet II, w miejscu i terrninie Wyzflaczonym przez Zamawiajacego.

9. OswladcZamyj ze zobowiaZujemy si? W przypadku wyboru naszej oferty db Wykonania.zafflowieriia Zgodflife

z wymogarrii Zamawiajacego okreslonymi w SlWZ oraz obowiazujacymi przepisami prawa, z zachoWaniem

obowiaZujacych norm odnosZacych si? do przedrniotu niniejszego zambwienia.

10. OswiadGZamy, ze ofert? podpisala osoba uprawniona do reprezentowania WykonaWcy W niniejszym

post?poWaniu przetargowym na podstaWie (nalezy wskazac podstaW?

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

wskazac, czy jest to prokura samoistUa czy laczna -

11. OswiadGZamy, ze niniejsza oferta jest jawna, Za wyjatkiem informacji ZaWartych na stronach , ktbre

stanowia tajemniG? ptZedsipbiorstwa w rozumieniu przepisoW Ustawy o zwalczaniu nieUczciWej

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

Zamawiaj^cy uztia ihfarmacje za tajernnicq przedsiqbiorStwa Wytqcznie w przypadku, gdy Wykdnawca

nie pozniej niz w terrninie sktadania ofert zastrzegi, ze nie mogq one bye udostqpiiiane oraz wykazat,

iz zastrzezone^inforrnacje stanowiq tajernnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopeMeriia ww. wymagan

2
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oznaczat bqdzie, iz Wykonawcd Vir/raza zgodq na udostqprtiehie catej tresci ofefty wrdz z zdiqcznikdrtii

d tdkze wszystkich infortnacji i dokumentow sktdddnych w trdkcie postqpowania.

12. Os^adczanay, ze zamierzamy pd^etzyc pdd^konawcy riastgpuj^c^ czgsc zaniOTXaetda'

* naliezy wyp^nid w przypadka wykonywatiia ZaOtdwietiia z udziatein pbdwykonzwcy (ivSkaizac czqsc

zamotnehia pdwietZoh^ podwykonawcy).

13. Os'w^adcZaifn, ze speliiiam waninki udzialii w pdstepowaniti okrealdfie w SIWZ otaZ nie p'odlegatfii

■wykluczeiiiu z post^powarda na pbdstawie att 24 ust. 1 pkt 12-22 Usta^ Piawo Zamo^en ptiblicziiych.

Ostviadczaift, iz speiniam warunki udzialu w ppst^powafiiti okre^one pirzez Zarna^aj^cego w SIWZ.

14a.Oswiadczairi, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy -wyklUczenia Z postopdwafiia ria podstaisde art.
pzp (podac niaj^c^ Zastosowanie podstawp \^klucZenia sposrod Nsyftdenionych w art. 24

ust. 1 pkt 12-22).*

* oswiadczema Z pkt 14a otaZ 14b nale^iy tvypedtiic tyiko, jezeU ddtycZq tyykonawCy

Podledanie wvkluczeniu

JezeU w sfdsutiku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z postqpdwania na podPtawie ustawy
Ptawo zamdwien publicznych oraz Wykonawca podjeil srodki naprawcze, wystarczajqce do Wykazania jegd
rzetelnoPci, winien on ziozyc odrqbne oswiadczenie, dkresiajqc, iz podlega wykluczeniu Oraz wskazujgc
rOdzaj podjqtych srOdkdw.

1'4b.0swiad&zafn, ze w zwi^zku z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zarrtowieh
publidznych, pddjqtern nast^pujqce srodki naprawcze:

Zgodhie z art. 24 usit.S pzp, Wykdhawca, ktPry podlPga Wykluczeniu h'a podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 Oraz 1'6-20 pzp, fnozO przedStOWtO
dowody na to, ze podjpte pfzez niego Srodki sq wystarczajgce do wykazania jego rzetOinoSci, w szczOgdihoSci udoWodnid naprawienie
szkody wyrzgdzonej przestgpstwem iub przestgpstwem skarbowym, zadosduczynienie pienipzne za doznanp krzywdg iub naprawienie
szkody, wyczerpujgce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz wspdipraOg z orgahami Scigania oraz podjpoie konkretnyoh SrodkOw
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre sg odpowiednie dia zapobiegania daiszyrn przestppstWOni iUb przeStppstwom
Skarbowym iUb nieprawidiowemu postppowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sip, jeieii wobec Wykonawcy,
bpdpcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem spdu zakaz ubiegania sip o udzieienie zamowienia oraZ nie
upiynaiokreSionywtymwyrokuokresobowipzywaniategozakazu. ■

14. Zal^cznikanii do nitiiejsZego formularza oferty hast^puj^ce wypelnioiie fotmularze, oswiadfczeniia
oraZ dokumenty:
1) forrnularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II
2) regulamin swiadczenia using pocztoWych Wykonawcy (odpOwiadaj^cy przedfflidtowi Zaniowienia

W pakiecie II)
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3) peinolnociiictwo os6b tfeprezentuj^cych WykonawG? (ofygiiiai lub kopia pos-^adcZotia riOtaciaM'e -
odpis notadalny) — jezeli dofyczy,

4) infotmacja, o ktoiej iilowa w act. 91 tist.3a pzp,
5) forrfiularz wykaz Uslug wykonanych lub wykonywanych pakiet II,
6) dowody, ze uslugi zostaly wykonaiie lub wykonywane naleZycie,
7) dokumerit potttderdzajctcy wpis Wykofiawcy do rejesttu operatorow pocZtowych prowadZoriege) ptzeZ

Pcezesa Utz^du Kofnutiikacji Elekttonicznej,

8) ififie ; - jeZeli dotycZy

15; OsXviadcZenie wykonawCy o ptzynaleZnosci albo braku przynaleztiosd do tej satrtej grupy kapitalb'wej

Wykonawca zioZy w tertnifiie okteslofiym w pkt VI.C SIWZ.

Irai? i naZwisko upelnoinociiibniego pfzedstawiciela WykbriaWcy:

Data.
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O F E R T A - PAKIET III
Dane Wykonawcy:

Sl^ski Oddziat Wojiewddzki
Naiodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Kato\wce

adres e-mail: (jezeli Wykonawca posiada)

stiona www: (jezeli Wykoflawca posiada)

nr telefonu: ur faksu:

Nt rachunku bankowego Wykonawcy. na ktory Zamawiaj^cy b^dzie ttiogl zwrdcic wadium (dotycZy wadium

wniesionego w pieni^dzu):

Wykonawca jest malym lub srednim przedsi?bio£c^*

*Niepotrzebne skteslic

W nawiq^zaniu do ogioszenia o zamowieniu w trybie art 138g i nn. pzp maj^cym za przedniiot si^ndczenie

ustugpocztowych (ptzekazdwpocztowych) -pakiet III,

1. oferujeniy wykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie III Zgodnie

ze Specyfikacjq, Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^:

zl brutto.

Cena brutto oferty podana pbwyzej stanowi kwot^ r6wn^ kwocie z kolumny H forinularza opis prZedmiotu

Zamowienia i kalkiilacja cenowa pakiet III (wartosc brutto ustugi w zl)

UWAGA! W prz5rpadku, gdy usluga podlega opodatkowaniu podatkieni Vat, Wykonawta 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 zobowiq^zujemy si? do swiadczenia usiugi w okresie od 16.01.2018 r. do 31.12.2019 r.,

przy uwzgl?dnieniu mozkwosci wydluzenia terminu realiZacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy

na pakiet III. Pierwszym dniem realizacji umowy b?dzie 16-01.2018 r. albo tertnin pdzniejszy wskazany przez

Zamawiaj^cego w symacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego zamowienia zostala zawarta

po 16.01.2018 r.

3. Oswiadczamy, iz przekazy pocztowe b?d^ zlecane do realizacji poprzez stron? intemetow^

(adres sttony). Korzystanie ze wskazanej strony intemetowej nie wyma^ instalowania

zadnego dodatkowego oprogramowania na kdmputerach Zamawiaj^cego. Wykdnawca uprawHia

Zamawiaj^cemu do korzystania z ww. strony intemetowej w celu realizacji niniejszego Zamowienia.

0
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W drodze wyj^tku, w przypadku, gdyby realizacja przekazow kfajo'Wych poprzez ww. strbiiy inteffletbwq,

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

opisaiiym we wzorze umowy, nie byia mozliwa, strony dopuszcZaj^ wowczas realizacj? prZekaZow

pocztoWych w placoWce WykonaWcy. Wykonawca zobowi^zany jest posiadac co najffiniej jedti^ placowk^

umozliwiaj^c^ reaUzacje ptzekazow pocztowych.

Wykonawca dysponuje co najtnniej jedn% placowk^ w odlegiosci fiie wigkszej niz 6 km od siedziby

Zamawiaj^cego w Katowicach ptzy 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 dor^czenia odbiorcy kwoty pieniyznej wynosi

* dni licz^c od dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy kWot^

okreslonq, W przekazie pocztoWym. (Wykonawca moze nie wypelniac wykropkowanego rniejsca, jesli oferuje

termin 7 dniowy).

*Zaoferowame przez Wykon'awcf terminu krotszego niz 4 dni robocze liczqc od dnia uznania rachUnku bankowego Wykonawcy kwdtq dkr'eslonq
w przekazie pocztowym, spowoduje, ze na potrzeby wyliczenia punktacji w kryterium III zostanq przyjpe 4 dni robocze. W umowie zostanie
wskazany termin zaoferdwany.
*Zaoferowanie przez Wykonawcy terminu zwrotu 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 r&wniel zawiadomienia o pfdbie dorfczenia w przypadku nieObecnokci
odbiorcy

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy wamnki piatnosci okre^one we wzorze umowy pakiet III.

5. Oswiadczamy, ze iiwazamy si? Za Zwi^zanych nitiiejsz^ oferty prZeZ okres 60 dni. Bieg terminu zwi^Zania

ofertE). rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

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

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze zal^cZony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakietu III, zostal prZeZ nas zaakceptowany

i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na Warunkach okfeslonych

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

8. Oswiadczamy, ze Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania ZamoWienia zgodme

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi prZepisami prawa, z Zachowaniem

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

9. Oswiadczamy, ze ofert? podpisala osoba uprawhiona do reprezentowania Wykonawcy W niniejszym

post?powaniu ptzetargowym na podstawie (nalezy WskaZac podstaw?

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

wskazac, czy jest to prokura samoistna czy l^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 mogq. zostac udost?pnione innym podmiotom.
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Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbibrstwa wytqCzhie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegi, ze fiie mogq one bye udostqpniane oraz Wykazal,

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

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

a takze wszystkich informacji i dokumentowsktadanych w trakcie postqpowania.

11. Oswiadczamy, ze zamierzamy powietzyc podwykonawcy iiast?pujq;c% cz^se zamowietiia*:

* iialezy wypetmc wprzypadku wykonywatiia zamowietiia z udziatem podwykonawcy (wskazac cz^sc

zamowienia powierzonq podwykonawcy).

12. Oswiadczamy, ze spelniatiiy wamnki udziaiu w post^powaniu okreslone w SIWZ oraz nie podlegamy

wykluczeniu z postqpowania na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczainy, iz speiniartiy warunki udzialu w postqpowaniu okreSone przez Zamawiaj^cego w SIWZ.

12a.Oswiadczamy, ze Zachodza w stosunku do nas podstawy wyklucZenia z postqpowania na podstawie art.

pzp (podac maj^ca zastosowanie podstawq wykluczenia sposrod Wymiedionych w art. 24

ust. 1 pkt 12-22).*

* oswiadczcnia zpkt 12a oritz l2b nalezy wypetnic tyiko, jezeli dotyczq WykonaWCy

Podleaanie wykluczeniu

Jezeli w Stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z postqpowania na podstswie ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Wykonawca podjql Srodki naprawcze, wystarczajaice do wykazania jego

rzetelnoSci, winien on zfozyc odiqbne oswiadczenie, okreslajqc, iz podlega wykluczeniu oraz wskazujqc

rodzaj podjqtych Srodkdw.

12b.0swiadczamy, ze w zwiqzku z ww. okolicznosci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamowien

pubiicznych, podj^lismy nast^puj^ce srodki naprawcze:

Zgodnie z art. 24 ust. 8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mdze przedstawld,
dowody na to, ze padjgte przez niego srodkl sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdinosci udoWodnIc naprawlehle
szkody wyrzqdzonej przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoscuczynlenie plenlgzne za doznanq krzywdg lub napraWlenie
szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdipracg z organami dclgania oraz podjgcle konkretnych srodkdw
technlcznych, organlzacyjnych I kadrowych, ktdre sg odpowlednle dia zapoblegania dalszym przestgpstwom lub przestgpStworn
skarbowym lub nieprawldlowemu postgpowanlu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, Jezeli wobec Wykonawcy,
bgdgcego podmlotem zblorowym, orzeczono prawotnocnym wyroklem sgdu zakaz ubieg'ania sig o udzlelenle zamdwienia oraz nie
uplyngi akredlony w tyrti wyroku okres obowlgzywanla tego zakazu.

13i Zaiqcznikami do ttiniejszego fotmularZa oferty sq nast^pujqce wypelnione forintilatZe, oswiadczettia

oraz dokumenty;

1) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet III
2) regulafnin swiadczenia uslug pocztowych Wykonawcy (odpowiadajqcy przedmiotowi zamowienia

w pakiecie III)
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3) peinofflocnictwo osob reprezentuj^qrch Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona fiotatialriie/odpis
notanalny) — jezeli dotyczy,

4) informacja, o ktorej liiowa w att. 91 ust.3a pzp
5) formularz -^kaz usiug wykonanych lub wykonywanych pakiet III

6) dowody, Ze uslugi zostaly wykonaiie lub s^-w^konywahe nalezycie

7) dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejesttu operatotow pocZto~v<?ych pfowadzbiiego przez
Prezesa Urz^du Komufiikacji Elektronicznej

8) inne - jezeli dolyczy

14. OswiadGZeriiie wykonawcy o pfzynaleznosci albo btaku ptZynaleznokci do tej samej gtupy kapitalowej

Wykonawca ziozy w teiminie okreslonym w pkt VI.C SIWZ.

Imi^ i naz^sko upeteoitnocnionfego przedstamciela Wykonawcy:

Data,

podpis
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OFERTA-PAKIETIV

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddziai' Wojewodzki
Narodowego FundusZu Zdfowia

^........ ul. Kosstitha 13

40-844 Katoiwice

adres e-mail: (jezeli Wykonawca posiada)

strona www: (jezeli WykonaWca posiada)

nr telefonu: nr faksu:

Wykonawca jest tnalym lub srednim przedsi^biorc^*

*Jezeli Wykonawca nie jest malym liib srednim przedsi^biorc^ - nalezy skreslic

Nr rachnnku bankOWego Wykonawcy. na ktory Zamawiaj^cy bgdzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu):

W nawi^zaniu do ogfoszenia o Zamowieniu w trybie art. 138g i nn. pzp maji^cym za przedmiot §wiatlc:^etde

ustug ktitiersldch pakiet IV,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ Zaniowienia w pakiecie. IV Zgodnie

ze Specyfikacj^ IstOtnych Warunkow Zamowienia, za cen?:

t\ brutto

Cena btiitto oferty podana poWyiej s'tan'owi sum^ brttttb Wszystkicb poZycji (tazem bruttb W zt) Z kblumny

F (pkt II) formiilarza bpis przedmibm zambwienia i kalkulacja cenowa pakiet IV.

UWAGA! W przypadku, gdy usluga podlega opodatkowaniu podatkiem Vat, Wykonawca nie dblicza do ceny

netto podatku VAT, jezeli obbwi^zek podatkowy spocZywa na Zamawiaj^cym - patrz informacja, o ktdrej mowa

W art. 91 ust.3a pzp. W takiej symacji cen^ oferbwan^ jest cena wskazana jakb netto, tj. cena bez podatku od

tbWardw i using.

2. Oswiadczamyj iz z6bowiS[Zujeniy si? do swiadczenia Uslugi w okresie od 16.01.2018 r. do 31.12:2019 r.,

przy uwzgl?dnieniu mozUwosci wydluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorej mowa We wzorze umowy

na pakiet IV. Pierwszym dniem realizacji umowy b?dzife 16.01.2018 r. albo termin pdzniejszy wskazany prZeZ

Zamawiaj^cego W sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego zamowienia zostaia zaWarta

po 16.01.2018 r.

3. Oswiadczamy, iz oferowany przez nas termin odbioru przesylki kurierskiej wynosi: do

godzin Ucz^c bd zgloszenia*.

* Zamawidjqcy zqda podania oferawanego przez Wykonawcy maksvmalneeo terminu odbioru orzesvlki pdprzez wpisqnie liczby

godzin liczonych od zgloszenia. Wykonawca moze zaoferowac termin 1 godziny, 1,5 godziny oraz 2 godzin. Wprzypadku, gdy

wykonawca oferuje 2 godziny, nie must uzupelniac rubryki; jeHi oferuje termin krotszy, winien wpisac oferowany termin odbioru.

Wprzypadku niewypelnienia pkt 3 zamawiajqcy tizna, iz wykonawca zaoferowal termin maksymalny tj. 2 godziny.
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4. Zobowi^zujemy si? do:

a) odbiefania i dostarczania przesylek kufierskich w dni tobocze od godz.- 8.00 do 16.00, bd p'odiedzialkm
do soboty Z wyl^cZefiidin dfii ustawowo wolbych od pracy,

b) przesylki kurielrskie odbielrane byd^ p£zez upowazniotiego prZedstawiciela Wykonawcy, Zwariego dialej
Kiirierem z siedziby Zafnawiajstcego w Kato^xdcach, p£zy ul. Kossutha 13'i dostaJCGZane w telrniiiie bkteslSnym

przeZ Zama-^ajacego tetmiiiie wskazartym w pkt 3.

d) dostarczania na biez^co A<fg potrzeb Zama-wdaj^cego opakowan do pakowania prZesyldk, oraz drukbw kstow

przewozottydl,

5. Os'madczainy, ze akceptujeniy wanrnki plain:osci okreslone we wZorZe iiftiowy pakiet rV.
6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsza: oferttt prZez okres 60 dni. Bieg tertaiiiu ZWia,zania

ofert^; rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

7. Oswiadczatny, ze zapoznalisrny si? z SlWZ i nie wnosifny do niej zastrzezen oraz, ze zdobyUsr&y infortnaGje

niezb?dne do prZygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

8. Oswiadczamy, ze zal^GZony do SIWZ wzor umowy w zaktesie pakietu IV, zOstal przez nas ZaakceptoWany

i zobowia;Zujeitiy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia uifiowy na warunkaGh okreslonyGH

We wzorze utnowy pakiet IV, w miejscu i terminie ■wyznaGZOnym prZez ZattiawiajaGego.
9. Oswiadczamy, ze Zobowi^znjefny si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

Z wymoganii Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz obowiazujacynii przepisarni prawa, z ZachoWaniem
obowiazujacych norm odnosZaGych si? do przedmiotu niniejsZego zamowienia.

10. Oswiadczamy, ze ofert? podpisala osoba uprawniona do reprezentowania WykonaWcy w niniejszym
post?poWaniu przetargowym na podstawie (nalezy Wskazad podstaw?
umoGOWania — dokunient rejestrowy, ewidencyjny, pelnomOGnictWo etc.). W przypadku prokutenta nalezy
Wskazac, GZy jest to prokuta samoistna czf laezna -

11. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyjatkiem informacji zawartych na stronach .......... ktore
stanowia tajemnic? przedsi?biotstwa w roZurnieniu prZepisoW ustawy o zwalezaniu nieuezciwej
konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost?pnione innytu podrniotom.

Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbiorstwa wylqcznie w przypadku, gdy Wykmawca
nie pozniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie mogq one bye udost^pniane oraz wykazal,
iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwd. Brdk dopeinienia ww. wytnagan
oznaczal bqdzie, iz Wykonawca v\yraza zgodq na udostqpnienie catej tresci oferty wraz z zaiqcznikami
a takze wszystkich informacji i dokumentow skladanych w trakcie pdstqpowania.

12. Oswiadczamyj ze zainierzamy powierzyc podwykonawcy nast?puja;Ga gz?sc zamowienia*:

* nalezy wypefnid wprzypadku \^konywatxia zamowienia Z udziatem podwykonawcy (wskaZad czqsd
zamowienia powierzonq podwykonawcy).
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13. Os^adczamy, ze speiniamy warcttiki udzialu w postypowafiiiQ okreslone w STWZi oraz nie p'Odlegainy

■wykluczeniu z post^powania iia podsta\^e art. 24 ust. 1 pkt 12-22 usta'wy Prawo zamowien publiczfiych.

Oswadczam, iz speiniain wafatiki udzialu w postypowaniu okreslone przez Zarfia^aj^cego w SIWZ.

14a.Os\^adczamy, ze Zachodz^ w stosunku do nas podsta^^y wykluczenia z postljpowania na podstaxwe
art pzp (podac naaj^c^ zastQsOwanie podstaw? wyklnczenia sposrdd wymienionyGll w art. 24
ust. 1 pkt 12-22).*

* oswiadczetiia npkt 14a citaz 14b nalezy wypetriic tyiko, jezeli dotycZq wykottawcy
Podleaanie wykluczeniu

Jezeli w stosuiiku do Wykdnawcy zaphodzq podstawy Wykluczenis z pdstppowa'nia ha pdddfawie ustawy
Prawo zarhdwieh publicznych oraz Wykonawca podjql srodki naprawcze, wystarczajpce do wykazahia jego
rzetelnosci, winien on ziozyc odrpbhe osWiadczenie, okrePiajqc, iz podlega wykiuczeniu oraz wskazujgc
radzaj podjgtych arodkow.

14b.dswiadczamy, ze w zwi^zku z Ww. okolicziioSci^, rta podstawie art. 24 ust. 8 usfa\Ay Prawo zamowieh
publicznych, podj?li§rriy nast^puj^ce srodki naprawcze:

Zgodhie z art. 24 ust.8 pzp, WykonaWca, ktory podlega wykluczeniu rta podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie p'rzedstawid
dowody na to, ze podjpte przez niego srodki sq wystarczajqce do wykazania jego rzeteinosci, w siczegoino&Ci udowOdhiO haprawienie
szkody wyfzqdzonej przestppstwem iub przestppstwem skatbOwyrn, zadosduczynienie pienipzne za dOznanq krzywdp iub naprawienie
szkady, wyczerpujqce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoipracg z organarni ecigania oraz pOdJgcie konkrefriych srOdkOW
technicznych, organizaOyjnych i kadrowyah, ktore sq odpowiednie die zapobiegania daiszym priestgpstwom iub przestgpstwom
skarbowyrn iub nieprawidlOwemu postgpowariiu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stOsuje sig, jezeii wOb'ec WykonawOy,
bgdqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania sig o udZieienie zamdwieoia oraz nie
upiynqt Okrediony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu. '

14. Zal^cznikami do nimejszego formularza oferty flastigpujq^ce wypelnione fotmularze, oswiadcZenia
oraz dokurnetity:

1) formularz opis prZedirdotu zarii6\^enia i kalkulacja ceiiowa pakietTV
2) regulafnin swiadGzenia uslug kuiierskich Wykonawcy (odpO\wiadajacy przedtfiiotowi zaniowienia w paMecie iV) ̂  o lie

tako-«y regtdaniin \<ykonawca posiada (jezeli wykonawca go nie posiada wykresia nkdejszy pkt),
3) pelnomocnictwO os6b repreZentuj^cych Wykonawc? (oryginal tub kopia poswiadczona notarialniB, odpis notafialny) ^

jezeli dotyczy,
4) infonnacja, o ktorej niO\*ta w art. 91 ust.3a pzp,
5) forniularz wykaz using wykonanych lub wykonywanych pakiet IV,
6) dowody, ze uslugi Zostaly wykonane lub wykonywane nalezycte,
7) inne - jezeH dotyczy

15. Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej
Wykonawca zlozy w terminie okreslonym w pkt VI.C SIWZ.

Iini^ i naZwisko upeiiioinocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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Opis przedinidtu zamowienia i kalkulacja cfenowa pa:kiet I

Uslugi pocZtbwe iiie -wymagaj^Ce nadania w placowce opetatbfa \^zHacZonego otaz Zwroty takick przesylek

do iiadawcy po wyczerpanili mozliwosci dor?czenia liib wydaiiia odbiorcy

I.

1. Przedrnioteni Zaiflowienia jest s\WadcZenie usltig pocztowych w obroeie krajbtvylii i Zagraniczfiym dla Sl^skiego

Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Fuiiduszu Zdrowia w Kato^cach, zgodnie z waninkarni okfeslbnymi

w SlWZ, w tym zgodtiie z niniejszym fotmtilarZem oraz wzoretri umbvyy pakiet I.

2. Wykbnawca bgdzie w szcZegolriosci Zobowi^zahy do swiadczenia uslug pOcZtba^ch prz'eZ 24 gbdziny ria dobe przez

6 drd w tygbdniu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyiqiMem dni ustawowb wbliiych od pfacy) ofaz

do zapewiiienia (zbfganizowafiia) punktu (placowki) nadawczo-odbibfczego zlokalizowanegb w bdleglosci

(obliczon'ej w linii prbstej) nie -wd^kszej iiiz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicacb pfzy ol. Kossiltha 13^

Zamawiajacy b?dzie infbrmowai Wykonawc? o zamiarze nadafda przesylek w sbbbtg Z jedflodnibwym

tvyprzedzeniem. Adres ww. punkfii Wykonawca zobowiazaiiy jest wskazac w formtilarzu oferty pakiet L Zamawiaj^cy

wymaga wskazaiiia cb najmniej jeditegb takiego punktu.

3. Wykonawca moze Wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cegb W soboty dodatkbwy punkt (piacoWke) nadaWczb-odbiorGzy

spelniaj^cy ■wymog okreslbny W pkt 2. W takim przypadku zapis dotyczacy informbwania o ■wysylce w soboty
Z jednodniowym wyprZedzeniem nie bfdzie mial zastosowania.
Wykonawca bpdzie odbieral pfzesylki z siedziby Zamawiajacego, 5 razy w tygodniu p. od poniedzialku do pi^tku
w godzinach od 15:15=-15:45. za ■wyjatkiem dni ustawoWo wolnych od pracy.

4. Odbioru przesylek dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy pq okazaniu stosownego
upowaznieniaj ktorego wzdr stanowi zal^cznik nr 3.

5. Wykonawca musi umbZHwic odbior i nadanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych, przesylek
dostarczanyth samodziebiie przez Zamawiaj^cegb zgodnie z warunkaniii okre^onymi w specyfikacji.

6i Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnid mbzliwosc doreczenia nadanych przez Zamawiajapego przesylek pocztowych
na calym terenie RzecZpospohtej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unh Eurbpejskiej.

7. Dzieh odbioru przesylM przez Wykonawcq lub dor^czenia przesylki przez Zamawiaj^cego do punktu (placowki)
nadawczb-=bdbiorczego Wykonawcy uznaje si? za dzieh nadania przesylki. Wykonawca zobowiazuje si? zatem przyja;c
przesylk? do reahzacji w tym samym dniu, w kthrym 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 Zamawiaj^cego jeden egZemplarz ksi^zM nadawczej
(doWod nadania), jednak nie pozniej niz do godz. 10:00 nastppnego dnia roboczegO (poniedzialek ^ pi^tek,
z wyl^czeniem dni ustaWOwo wolnych od pracy) po dniu nadania przesylek.

9. Dane o hosti przesylek pocztowych w obroeie krajoWym i zagraniczUym okre£one w formularzu Opis przedmibtu
Zamowienia i kalkulacja cenowa maj^ charakter szacunkowy, Stanowi^cy element slUz4.cy do skalkulowania ceny oferty
brutto /wynagrodzenia calkowitego brutto umowy/ i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cegO Zobowiqzania
do nadawania przesylek w podanych W formularzu ilosciach. OznacZa tOj ze faktyczUa flosc nadanych W ramach
umowy przesylek moze bye inna niz Wskazana w formularzu, pod warunkiem nieprzekroczenia wysokOsci ceny Oferty
bmtto /Wynagrodzenia calkowitego b'rUfto umowy/. WykonawCy nie przysluguj^ z tegO tytUlu zadne rbszczenia W
stosunku do Zamawiaj^cego.

10. Zamawiaj^Cy W ramach umoWy b?dziemial mozhWOsc skorzystania z hmych rodzajoW przesylek, platnych zgodnie Z
aktuahiym cennikiem Wykonawcy, niz wyrnienione w fOrmularZu Opis przedmiotu zamowienia
i kalkulacja cenowa na dany pakiet, przy zachowaniu zasady wyrazonej W §6 ust.l wzom umowy oraz pod warunkiem,
ze wynagrodzeUie z tytulU tego typu innych przesylek nie przekroczy 1% Ceny oferty brutto (wysokosci
wynagrodzenia calkowitego brutto umoWy). Wykonawca na potrzeby innych rOdzajoW prZesylek zobowi^zany b?dzie
dosfarczyc Zamawiaj^cemu aktualny cenruk Wykonawcy.

11. Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy w rozumieniu ustawy Ptawo pocztowe, przysluguje Zamawiajaicemu.
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12. Oferowany inaksymalny termin zwiotu do nadawcy zwtotQego potwierdzeilia odbibm przesylki (pbkMtbwanego

ptzez adfesata) Ucz^c od dtiia dbrgczenia przesylki adresato\^ pbdano w fbrmuIarZu bferty.

II. Ki^lkulacja c^novt'a

Lp, Kbdzaj przesylki Waga przesylki
Prbgnozowana
ilosc prZesylek

(szt.)

Cena

jediiostkowa
brutto

(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 gabaiyt A 1000

ponad 50 g do 100 g gabaiyd B 10

poilad 100 g do 350 g gabaryt A 400

pOnad 100 g do 350 g gabatyt B 2

1.
List zwykly w obrocie

ponad 350 g do 500 g gabaiyt A 20

krajowym
ponad 350 g do 500 g gabaiyt B 2

pbnad 500 g do 1000 g gabaryt A 8

pOnad 500 g do 1000 g gabaryt B 2

ponad 1000 g do 2000 g gabaiyt
A

8

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

2

do 50 g gabaiyt A 80

do 50 g gabaryt B 20

List zwykly z przyspieszoiiyih
termmem doffczeiiia w obrocie

kfajOWym

ponad 50 g do lOO g gabaryt A '20

2. ponad 50 g do 100 g gabaryt B 2

ponad 100 g do 350 g gabaiyt A 2
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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

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 4O.O0O

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

List polecony z
pfzyspieszonym terrainem

ddT^cZenia w obrocie

do 50 g gabaryt B 1

4. pOnad 50 g do 100 g gabaryt A 2000

krajoxvym
ponad 50 g do 100 g gabaryt B 100

ponad 100 g do 350 g gabaryt A 2ff00
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pOUad ICQ g do 350 g gabaryt B lOO

ponad 350 g do 500 g gabaryt A 100

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 40

,ponad 500 g do 1000 g gabaryt A 10

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 40

ponad 1000 g do 2000 g gabafyt
A

10

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

30

5.
Paczfca pocztbWa
w bbrocie la-ajbwym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

40

pOnad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

20

6.

Paczlia pocztoWa z
pfZyspieszonym tenainern

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

20

dor^czenia w obfocie
krajoNvym

ponad 5000 g do 10000 g gabaryt
A

20

do 50 g 30000

ponad 50 g do 100 g 4000

, List polecony z
ponad 100 g do 350 g 200

7

pfzygpieszoflym tefminem
dof?czenia w bbfocie

zagranicznym
Strefa A:Europa

ponad 350 g do 500 g 20

ponad 500 g do 1000 g 20

ponad lOOO g do 2000 g 2

8

List pdlecoay z
przyspieszdaym tefinineffi

Strefa B i strefa C

DO50g 40

9

List polecony z
przyspieszonyni temtineifi

dor^czenia strefa B
i strefa C

Powyzej 50 g 20

10.
Usluga potwierdzenie odbioru

w obrocie krajowym
do 5 0 g

BOOOO

11.

Usluga potwierdzenie odbiom
w obrocie krajowym przesylka

listowa

ponad 50 g 20000

12..

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym paczka

pOcZtowa

ponad 50 g 2
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13.

Usiuga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagrailrcznym

przesylka listowa
do 50 g 600

14.
Usiuga pbtwierdzenie odbiorU
w obrocie zagraniCziiym ponadSbg 200

15.
Usiuga zwrOt do adresata w

obrocie krajowym
do 50 g gabaryt A 10000

16.
Usiuga zwrOt do adresata w

obrocie krajowym
do 50 g gabaryt B 2

ponad 50 g do 100 g gabaryt A
1400

ponad 50 g do 100 g gabmjd B
50

pofiad lOO g do 350 g gabaryt A
500

ponad 100 g do 350g gabaryt B
20

17.
Usiuga 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 gabajyt
B

2

18.
Usiuga zwrOt do adresata w

obrocie zagraniczHym
do 50 g

100

ponad 50 g do 100 g 20

ponad 100 g do 350 g 10

. 19.
Usiuga 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

...
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Cena fyczaltowa za odbieranie korespondencji w calym okresie realizacji umowy
w pakiecie I Zl brutto

CENA OFKRTY BRUTTO W PAKlECIE 1:

RAZEM BKUTtO W Zietych (sUma wszystkich pbzycji bd 1 do 19 z kolumny E oraz ceny
ryczaltowej za odbieranie kofesfpOndencji w pakiecie I brutto):

—  "

Cena brufto j.w. miisi bye idetttyczna jdk podaina w pkt. 1 formtilarza oferty pakiet I.

Imi^ i nazwiskd u]

I ••••••••• • • •

Data • •'•••• • • •
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet n

Uslugi pocztowe (tZw. pfzesylki specjalne) wymagaj^ce zrealizowama w placowce potztowej operafoia ̂ yZnaczonego

oraz zwroty takick przesylek do nadawcy po wyczetpaniu mozliwosci dorgczenia lub wydania odbiorcy.

I. opis

1. PlZedfniotem zamowdeilia jest s'w^adczenie u'sltig pocZtowych w obfocie kfajowyin i Zagrailicznym dla

Sl^skiego Oddzialu Wdjewodzkiego Narodowego Fiinduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie z waninkami

okteslonyfni w SIW2, w tyiri zgodnie z niniejszyni fotrnulatzem oraz wzorem umowy pakiet II.

2. WykoiiawCa b^dzie w szczegblnosci ZoboWi^zafty do swiadcZettia using pocztOwych przez 24 godzitiy

na dob? przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyjatkiem dni ustawowO wOlnych od pracy)

oraz do Zapewnienia (zorganizowania) pimktu (plaeowki) fladawczo-odbiorczego zlokalizoWanego

w odleglosci (obUczonej w linii prbstej) nie -wiekszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katot^ca'Gh przy

ul. Kossiitha 13. Zamawiaj^cy b§dzie informbwal Wykonawc? b zaraiarze nadania prZesylek w sbbbtg

z jedno'dnib\t^m wyprzedzeniem. Adres ww. punktu Wykoiiawca zbbowi^zany jest wskazac w fotmularzu

oferty pakiet II. Zamatviaj^cy wymaga wskazania co najmniej jednego takiegb piinktu.

3. Wykbnawca moze \^znaczyc do bbslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkotty punkt (placowk?) nadaWczb-

Odbiotczy spelniaj^ey wymog okre£ony w pkt 2. W takim prZypadku Zapis dbtycz^cy infbrmowania

o ■wysylce w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastbsowania.
4. Wykbnawca b?dzie odbietal przesylki z siedziby Zama-wdajqcego, 5 razy w tygodniu tj. bd poniedzialku do

pijjtku w godzinach bd 15:15"15:45 za wyj^tkiem dni ustaWowo wolnych od pracy.
5. Odbioru przesylek dokonywac b?dzie upowazniony ptzedstawiciel WykonawCy po bkaZaniu stosownegb

upowaznienia, ktorego wz6r stanowil b?dzie zal^cznik do umowy.
6. Wykonawca musi \Smozliwic bdbior i nadanie we wskazanych przez WykbnawC? plaCowkach pbcZtbwych,

przesylek dostarczanych sambdzielnie przez Zama-^aj^cego Zgodnie Z warunkanai okre£bnymi w
speCyjSkaCji.

7. Wykonawca zbboxWi^uje si? zapewnic mozliwosc doteczenia nadanych przez Zama\^aj4cegb przesylek
pocztbwycH na calym terenie RzeczpospoUtej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rdwniez pbza obszarem
Unii Europejskiej.

8. Dzied odbioru przesylki przez Wykonawc? lub doreCzenia przesylki przez Zamawiajkcegb do punktu
(plaeowki) nadawczo-odbiorczego Wykonawcy uZnaje si? za dzien nadania prZesylki. Wykbnawca
zobOwi^Zuje si? zatem przyj^c przesylk? do reaUzacji w tym samym dniu, w ktorym Zbstala bna dbstarczona
do Wykonawcy celem nadania (dzien dostarczenia przesylki do nadania b?dzie dniem nadaiiia przesylki).

9. W prZypadku, gdy Wykbnawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac prZekazana przez
Wykbnawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu otrzymania od Zamawiaj^cegb i W tym dniu
nadana. Dowod nadania przesylki w placowce operatota wyznacZonego WykonawCa zbbowiqzany b?dzie
dbstarczyc Zamawiaj^cemu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do gbdz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.

10. Dane b ilbsci przesylek pocZtowych w obrocie krajowym i zagranicZnyni okre£bne w formularZU Opis
przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa maj^ charakter szacunkbWy, stanowiqCy element slUz^cy do
skalkulowania ceny oferty bmtto (wynagrodzenia calkowitego umowy brutto) i nie stanowi^ ze strony
Zamawiaj^cego zobowiqZania do nadawania przesylek w podanyCh w formularzu dbsciach. Oznacza to, ze
faktyczna Hbsc nadanych w ramach umowy przesylek moze bye iima niz wskazana w formularzu, pod
warunkiem nieprzekroczenia wysbkosci ceny oferty brutto (wynagtbdzenia calkowitego umowy bruttb).
Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajq^cego.

11. Zamawiajqcy w ramach umowy b?dzie rnial mozHwbsc skorzystania z innych rodzajow przesylek, platnych
zgodnie z aktualnym cenrukiem Wykbnawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia i
kalkulacja cenowa na dany pakiet, prZy zachowaniu zasady wyrazonej w §5 ust.1 wZoru umowy oraz pbd
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wafulnkiein, ze wyiiagrddzenie z tytulu tego typu itinych przesylek nie prZektoczy 1% ceny oferty bititto

(wysokosci wynagrodzenia caIko\^tego brutto umowy). Wykonawca na pottzeby innych rodzajdw przesylfek

zobowi^any b?dZie dostarczyc Zamawiaj^cemu aktuakiy ceniiik Wykonawcy.

12. Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy W rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przyslugtije

Zaniawiaj%ceffliu.

13. Oferdwany maksytnalny termin zwrotu do nadawcy zwtotnego potv^etdzenia odbiofu ptzfesyiM

(pokwitowanego przez adresata) Uczac od diiia doreczenia prZesyiki adresatowi podano w forditilatzu dferty.

II.KkUailacja ceiiowa

Lp. Rodzaj przesylki Waga przesylki
Prognozowana
ilosc przesylek

(szt.)

Cena

jednostkoWa
brutto

(zl)

Cena l^czna
brutto

(zl)
(D X K)

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 gabaiyt B 1

ponad 100 g do 350 g gabatyt A 40

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 1

1.
List zwykly 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

2.

List zwykly Z przyspieszonym
tenHinem dor^czenia w obrocie

krajowym

ponad 50 g do 100 g gabaryt A 10

pOnad 50 g do 100 g gabaryt B 1
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ponad 100 g do 350 g gabaryt A 1

ponad 100 g do 350 g gabaiyt B 1

ponad 350 g do 500 g gabaryt A 1

ponad 350 g do 500 g gabaiyt 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 gabaiyt
A

1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

1

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 gabaryt A 100

3.
List polecdny w obrocie

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 1

krajowym
ponad 350 g do 500 g gabaryt A 10

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 1

ponad 500 g do 1000 g gabaiyt A 10

ponad 500 g do 1000 g gabaryt B 1

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
A

10

ponad 1000 g do 2000 g gabaryt
B

1

do 50 g gabaryt A
400

4.

List polecony z
pfzyspieszonym tefminem

do 50 g gabaryt B 1

dor^czenia w obfocie
krajowym ponad 50 g do 100 g gabaryt A 10

ponad 50 g do 100 g gabaryt B 4

3 Stron



Nt zamowienia: 26/us/2017 fomitilatz opis ptzedmiotu Zam6\^eti:ia i kalkiilacja ce'iiowa pakiet II

ponad 100 g do 350 g gabaryt A 10

ponad 100 g do 350 g gabaryt B 4

ponad 350 g do 500 g gabaiyt A 10

ponad 350 g do 500 g gabaryt B 5

ponad 500 g do 1000 g gabaiyt A 4

ponad 500 g do 1000 g 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 obfocie kfajowym

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

4

ponad 5000 g do 10000 g gabaiyt
A

4

6.

Paczka pocztowa z
przyspieszonym temiinem

ponad 2000 g do 5000 g gabaryt
A

4

dor^CZeiiia w obrocie
krajowym

ponad 5000 g do 10000 g
Gabaryt A

1

do 50 g 10

ponad 50 g do 100 g 10

List polecdny z
ponad 100 g do 350 g 10

7

przyspieszonym terminem
dor?czenia w obrocie

zagranicznym
Strefa A:EiirOpa

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 odbiofu

w obrocie krajowym
do 50 g

100

11.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie krajowym przesylka

listowa

ponad 50 g 1
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12.

Ushiga potwierdzenie odbiofu
w obrocie krajowym paczka

pocztowa

pOnad 50 g 1

13.

Usluga potwierdzenie odbioru
w obrocie zagranicznym

przesylka listowa
do 50 g 1

14.
Usluga potwierdzenie Odbioru
w obrocie zagraniCznyin

ponad 50 g 10

15.
Usluga zwrot do adresata w

obrocie krajowym
do 50 g gabaryt A 200

16.
Usluga zwrot do adresata w

obrocie krajowym
do 50 g gabaryt B 1

ponad 50 g do 100 g gabaiyt 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

17.
Usluga zwrot do adresata w

obrocie krajoWym
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

18.
Usluga zWrot do adresata w

obrocie zagranicznym
do 50 g

1

ponad 50 g do 100 g 1

ponad 100 g do 350 g 1

19.
Usluga zwrot do adresata W

obrocie zagranicznym

ponad 350 g do 500 g 1

Stro
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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 pakiecie II zl bfutto

CENA OFERTY BRUTTO W PAKIECIE H:

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

Cena brutto j.w. nittsi bye identyczna jak podana w pkt. 1 formularza dfefty pakiet 11.

Imi^ i nazx^sko upeteombcnionego przedsta^ciela WykbnawCy:

Data
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet in

1. Opis

1. Przedmiotem zamowienia jest gwiadczenie przez Wykonawc? ustu'g pocZtowycfi p'oiegaj^cych
na reaiizowaniu prZekazow pocztowych nadawanych przez 6iqski Oddziat WoJewPdZki Narodowegc
Funduszu Zdrowia, zwany dale] Zamawiajqcym.
2. Szacunkdwe dane dotydz^ce ilosci i kwot przekazow pocztowych:
a) szacunkowa miesi^czna kwota wypiat wynosi 375 000,00 zt;
b) szacunkowa miesi^czna iio§c wyptat wynosi 200 szt.
c) iiosc zamdwionych przekazow zagranicznych w okresie Ostatnich 12 miesi^'cy Od daty

zatwiefdzenia SiWZ -1 szt.

3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zmiahy ilosci wyptat oraz wypiaconych kWot w zaieznodci
od potizeb.
4. Przedmiot zamowienia b^dzie realizowany w terminie okreslonym w umowie lub do dnia
wykorzystania maksymainego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy jego Wykorzystanie
nast^pi przed uplywem tego terminu.
5 Zamawiajqcy jest zobowi^zany do kontroli wykorzystania wartosoi umdwy.
6. Uruchomienie swiadczenia ustugi musi nast^pic niezwiocznie po zawarciu umowy.
7. Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) realizowanie przekazow pocztowych w obrocie krajowym adresatom wskazanym przez

Zamawiaj^cego;
2) zwrot kwot pieni^Zhych okreslonych w przekazach pocztowych do Zamawiaj^cego w przypadku

wyCzOrpania moZliwosci dor^czenia lub wydania adresatoWi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1489 j.t.) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie,

3) realizowanie przekazow w obrocie mipdzynarodowym (przekazy pocztowe zagraniczne) adr'esatom
wskazanym przez Zamawiaj^cego oraz zwrot kwot pienipZnych okreslonych w przekazach
pocztowych do Zamawiajqcego w przypadku wyczerpania moZliwosci dor^czenia lub wydania
adresatowi zagranicznemu.
8. Nadawca przekazow - §0W NFZ b^dzie nadawat przekazy pocztowe od poniedziatku do piqtku
z wyl^cZeniem dni wolnych od pracy.
Wykonawca nie mOZe ograniczyc kwoty przekazu.
9. Potwierdzenie prZyj^cia do realizacji przekazu musi nastqpiC w tym samym dniu w ktorym nast^puje
zasilenie rachunku bankowego.
10. Wykonawca jest zobowiqzany do dor^czenia adresatom kwot pieni^znych okreClOnych
w przekazach pocztowych na kazdy wskazany przez Zamawiaj^cegO adres.
11. Przyj^cie przez Wykonawc? przekazu pocztowego b^dzie dokonyw&ne przekazem
elektronicznym, nadawanym poprzez aplikacj? udOst^pnionq Zamawiajqcego przez WykonaWc? na
stronie internetowej Wykonawcy, i b^dzie polegato ha:
а) zaiogowaniu si? do aplikacji na stronie internetowej Wykonawcy w celu nadania przekazow;
c) przekazaniu przez Zamawiaj^cego przelewem na rachunek bankowy wskaZany przez Wykohawc?
srodkow pieni?Znych w wysokosci rownej sumie kwot przekazOw.
Wynagrodzenie za realizacj? przekazow zostanie obliczone na podstawie ceny jednostkowej
za realizacj? przekazu oraz ilosci nadanych przekazOw.
12. Aplikacja do wysylania przekazow musi bye udostppniona na stronie internetowej Wykonawcy
i posiadac nast?puj?ce funkcje:
1) MoZliwosc pracy wielu uZytkownikow w tym samym czasie w ramach jednego klienta,
2) Logowanie do aplikacji poprzez stron? internetow?,
3) MoZliwosc rejestracji przekazu r?cznie (dane adresata, kwota przekazu, tytui, prZycZyna zwrotu),
4) Automatyczne naliczanie oplat za wystane przekazy,
5) Sprawdzanie kodow pocztowych wysyianych przekazow,
б) Sprawdzenie stanu realizacji przekazu,
7) MoZliwosc wydrukowania:
a) potwierdzehia nadania przekazu,
b) pocztowej ksi^zki nadawczej,
c) raportu stanu realizacji,
d) zestawienia zwrOconych przekazow,
8) Kontrol? procesu nadawania przekazu przez Internet.



Nr zamowiettia: 26/us/2017 foritniilarz opis przedmibtu zambtvienia i kalkulacja cenbwa pakiet III

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc reaiizowania przekazow pocztoWych zagranicznych w placowce
pocztowej jezeli Wykonawca nie posiada mozliwo^ci reaiizowania eiektronicznych przekazdw
pocztowych zagranicznych.
13. Niezwtocznie po zawarciu umowy - w przypadku, gdy Wykonawca uzna przeszkoienie
za konieczne do prawidtowej reaiizacji umowy - Wykonawca przeszkoli w siedzibie 60W NFZ
pracownikow wyznaczonych przez Zamawiajqcego w zakresie obstugi aplikacji do wysylania
przekazow.
14. W przypadku awarii aplikacji do wysytania przekazow Zamawiaj^cy i Wykonawca (osoby
upowaznione do nadzorowania umowy) ustalq awaryjn^ procedure nadawania prZekazoW, w
szczeg6lno§ci
w zaleznosci od potrzeb: adresy poczty elektronicznej, na ktore b§d^ wysyiane dane do nadania
przekazow, sposob zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dost^pem, sposob dostarczania
danych do nadania przekazdw na nosnikach eiektronicznych.
W przypadku uruchomienia awaryjnej procedury nadawania przekazow ceny oraz prowizje okreslone
w umowie nie ulegaj^ zmianie.
15. Wykonawca jest zobowiqzany do dor^czenia odbiorcy kwoty pienl^znej okreslonej w przekazie
pocztowyrh albo zawiadomienia o probie dor^czenia najpozniej w dniu zaoferowanym w fbrmularzu
oferty, liczqc od dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotq dkreslonq w przekazie
pocztowym.
16. Za dni rbbocze uznaje si? dni od poniedziatku do piqtku z wyt?czeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
17. W przypadku, gdy dor?czenie kwdty pieni?znej okreslonej w przekazie pocztowym nie byto
mozliwe z powodu nieobecnosci odbiorcy, Wykonawca jest zobowiqzany wystawic awizo zawieraj^ce
CO najmniej nast?puj?ce informacje;
a) dat? i godzin? obecnosci dor?czyciela u odbiorcy,
b) podpis lub identyfikator umozliwiaj^cy jednoznaczne ustalenie danych osobowych dor?czyciela
(w szczegolnosci w przypadku reklamacji),
c) informacj?, w jakiej placowce 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 odblerze kwoty przekazu we wskazanej placowce Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowl^zany ponownie awizowac z zachowaniem zasad okreslonych w pkt 17 i nn.
20. Kwoty pleni?zne okreslone w przekazach pocztowych, ktore nie zostaty wyptacone odbiorcy,
Wykonawca jest zobowi^zany zwrocic przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego w ci^gu 7
dni roboczych po uptywie terminu do ich odbioru przez odblorc? przekazu.
22. Zamawiaj^cy oraz adresat przekazu majq prawo zgtoszenia do Wykonawcy reklamacji dotycz^cej
reaiizowania przekazu pocztowego.

2. Kalkulacja cenowa

Tabela A

Lp.

Szacowana wartoid

kwoty przekazdw
krajowych bratto

w zl

Szacowana

liczba

przekazdw

Wysoko^d opiaty
za jeden przekaz
krajowy brutto w

zl

L^czna warlord
za przekazy brutto

(warto^d C x warto^d D)

Wysokofd prowizji
pobieranej od kwoty
jednego przekazu
wyrazdua w %

Lqczna wartdSd prowizji
(warto^d B x wartoid F)

WartoJd brutto

usiugi w zl
(sunia E oTraz G)

A B C D E F G H

1 9 000 000,00 4 900

S t r o n
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Tabela B

fonnulatz opis przedmiotu zamowieiiia i kalkulacja ceiidwa pakiet HI

Lp.

Szacowana wartO^d

kwbty przekazdw
zagranicznych

brutto

wzl

Szacowana

liczba

przekazOw

WysokoiC opiaty
za jeden przekaz

zagraniczny
brutto w zJ

L^czna wartoSC
za przekazy brutto

(wartosc C x wartoSC D)

Wysoko^C prowizji
pobieranej od kwoty
jednego przekazu
Wyrazona w %

L%czna Wartosc prOwizji
(wartosc B x wartOSC F)

Wartosc 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

ZwrotOW

krajowych

WysokoSC opiaty
za jeden zwrot

krajowy brutto w
zl

L^czna wartoSC
za Zwroty brutto

(wartoSC B x War toSC C)

A B C D

3 5

Tabela D

Lp.

Szacowana

liczba

zwrOtOw

zagranicznych

WysokoSC Opiaty
za jeden zwrot
zagraniezny
brutto w zl

Lqczna wartoSC
za zwroty brutto

(Wartosc B x wartoSC

C)

A B C D

4 2

Cena briittd ofefty: wartosic brutto uslugi z tabeli A + wartosc brutto uslugi z tabeli B +
l^czna wartosc za zwroty brutto z tabeli C + Iqczna 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 upetnomocfliionego przedsfawiciela WykOiiawCy:

Data.

3 Stro

podpis
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Opis pi-zedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa pakiet IV

Usiugi dostarczania pfzesylek kurierskich

I. Opis

1. Wykbnawca zObo\vi^zany b^dziedo wykonywania nast^puj^cych czynnosci;

a) ddbieraiiia i dostarczania prZ'esylek kurierskich w dioi robocze od gbdz. 8.00 do 16i00, od pontedziaiku
do soboiy z wyi^czenierh dni ustawowo wolnych od pracy,

b) prZesyiki kurierskie odbierane b^d^ prZez upOwaZnionego prZedstawiciela Wykouawcy, zwattego dalej
Kurierem Z siedziby Zamawiajg:cego w Katowicach, prZy ill. Kossutha 13 i dostarczane w terminie
bkreilonym przez Zamawiaj^cegb,

c) odbiorti przesylek kurierskich z siedziby Zamawiajgcego w terminie zaoferowanym W pkt 3 formularza
oferty,

d) dostarczania na bieZ^co wg potrzeb Zamawiajgcego opakowan do pakowauia prZesylek oraZ drukOw
listoW przewozowych.

2.0ferowany terinin odbioru przesylki kurierskiej wskazano w formularza oferty.

3.DO\vOdeni zleceuia przez Zamawiaj^cego uslugi kurierskiej b^dzie wypehtiony i pbdpisany przeZ
Zamawiajgcego list przewozowy, wedhig wzoru obowi^zuj^cego u Wykouawcy; jeden egzemplarz listu
przewozowego bfdzie przezuaczony dla Zamawiaj^cego.

4.Wykonawca zobowi^zany jest kazdorazowo dostarcZyc Zamawiaj^cemu w ci^gu 48 godzin od dor?CZenia
przesylki kurierskiej dowod odebrania przez adresata przesylki kurierskiej. DowOd mozUa dostarcZyc prZy
pomocy poczty elektronicznej na adres lub faksu na nr

ZWrotne Potwierdzeuie Odbioru przesylki kiirierskiej Wykonawca dostarczy Zamawiajgceinu w ci^gu 7 dni
roboczych od daty odebrania przesylki przez adresata.

5.Dane o ilosci przesylek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicZnym okre^lone w fomiularZU opis
przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa w pkt 11 maj^ charakter szacunkowy, stanoWi^cy element shiZgcy do
skalkulowahia ceUy oferty brutto (Wynagrodzenia calkowitego brutto umowy) i nie stanowig ze strony
Zamawiaj^cego zoboWi^zania do nadawania przesylek w podanych W fonUularZU ilosciach. IloSci te mogg bye
mniejsze lub wi^ksze, w zalezaosci od potrzeb Zamawiajgcego. W kaZdym przypadku suma faktur wystaWioUych
przez Wykonawc? z tytuhi wynagrodzenia umownego nie moZe przekroCzyc Wynagrodzenia maksymalnego
okreilonego We wzorze ufuowy.

Oznacza to, Ze faktycZUa iloiO nadanych W ramach umowy przesylek moZe byd inna niz wskazana w formularzu,
pod warunkieni nieprzekroczenia wysokosci ceny oferty brUtto (wynagrodzenia calkowitego brUtto lunowy).
Wykonawcy nie przyslugujg z tego tytuhi Zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

6iTerminv dostarczania przesylek

Wykonawca zobowi^zany b^dzie do dostarczania:
1) przesylek kurierskich miejscowych (w granicach miasta Katowice) adresatom W ci^gu rnaksynialnie 4 godzih
od odebrania przesylki od Zamawiaj^Cego.
2) przesylek kurierskich adresatom w dniu nast^pnym na terenie kraju, W ZaleZnosci od wskazania prZez
Zamawiajgcego godziny dostarcZenia:
a) do godziny 09.00,
b) do godziny 12.00,
c) do godziny 16.00,
3) przesylek kurierskich za granic^:
a) na terenie krajOw Unii Europejskiej oraz pozostalych krajow EurOpy maksymalnie W terminie 2 dni
rOboczych od daty Uadania przesylki,
b) na terenie panstw: USA, Kanada, Rosja maksymalnie w terminie 4 dni roboczych od daty nadahia
przesylki,
c) do pozostalych panstw — maksymalnie w terminie 5 dni roboczych.
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y.WykbnaWca zapewnia, iz status nadawcy przyshiguje Zamawiaj^cemu.

II. Kalkulacja certdwa

a b c d e f

L.p. Rodzaj ptzesyiki Waga przesytki

PrOgndZo
wana

licZba

przesytek
(szt)

CenaJednbstkdWa
netto(zt)

Gehajedildstkowa
bruttb (zt)

1,
Przesytki krajowe dor^czone tego
samego dnia ha te'renie Katdwic

przesytki do. 0,5 kg 1

przesytki od 0,5 do 1 kg 1

przesytki od 1kg do 5 kg 1

przesytki od 5kg do 10kg. 1

przesytki od 10kg do 20 kg 1

2.

ZWrdty przesytek krajowych
dorgczonych tego samego dniana

terenie KatoWic

przesytki do 0,5 kg ,  1

przesytki od 0,5 do 1 kg. 1

przesytki od 1kg do 5 kg

przesytki od 5kg do.lOkg. 1

przesytki od 10kg do 20 kg , 1

3.
Przesytki krajowe dorgozone w dnitr

nastgpnym do godz. 9.00

przesytki do 0,5 kg 20

przesytki od 0,5 do 1 kg 20

przesytki od 1kg do 5 kg 20

przesytki od 5kg do 10kg. 5

przesytki od 10kg do.20 kg. 10

2 S t r 0
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przesylkl od 20kg do 50 kq 5

pizesytkl do 0,5 kg 1

przesylkl od 0;5,do 1 kg 1

4.

Zwrbty przesyfek krajowych
dor^czonych w dniu nast?pnym do

godz.9.00

przesylkl od 1kg do 5 kg 1

przesylkl od 5kg do 10kg 1

przesylkl od 10 kg do 20 kg 1

przesylkl Od 20kg do 50 kg 1

przesylkl do 0,5 kg 20

przesylkl od 0,5 do 1 kg 10

5,
Pfzesytki krajowe dor^cZone w dniu przesylkl od 1kg do 5 kg 20

nast^pnym do godz, 12.00

przesylkl od 5kg do 10kg, 10

przesylkl od lOkq do 20 kg 5

przesylkl od 20kg do 50 kg 5

przesylkl do 0,5 kg _ 1

przesylkl od 0,5 d01 kg 1

6.

Zwroty prze'sytek krajowych
dof^czonych w dniu nast^pnym do

godz.12.00

przesylkl od 1kg do 5 kg 1

przesylkl od 5kg do 10kg 1

przesylkl od 10kg do 20 kg

przesylkl od 20kg'do 50 kg 1

przesylkl do 0,5 kg 15

7.
Pizesytkl krajowe dOr§czone w dniu

nast^pnym do godz.16.00
przesylkl od 0,5 do 1 kg 10

przesylkl od 1kg do 5 kg 15

3 Stro
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przesytki od 5kg do lOkq 10 .

przesytki od 10kg do 20 kg ,5 '

przesytki od 20kg do 50 kg 5

przesytki do 0,5 kg 1

przesytki od 0,5 do 1 kg 1

Zwrbty przesytek krajbwych przesytki od Ikq do 5 kg 1

8. dor^czonych w dniu nast^pnyfn do
gcdz. 16.00

przesytki od 5kg do 10kg 1

przesytki od lOkg do 20 kg 1

przesytki od 20kg do 50 kg. 1

9. Usiuga dcdatkowa dor^cz'enie w sob'ot?

.  1

10. Usiuga ddrgczSnie do rgk wtasnych

1

11. Ustugapotwierdzdnie odbibfu

przesytki do 0,5 kg 1

przesytki od 0,5 do 1 kg 1

12.

Przesyiki dofgczone za granicg na
terenie krajow Unii Europejskiej oraz

pozostatych krajow Europy maksymalnie
w termiriie 2.dni roboczych od daty

nadania przesytki

przesytki od 1kg do 5 kg 1

przesytki od 5kg do 10kg 1

przesytki od 10kg do 20 kg 1

przesytki od 20kg do.50 kg 1

13.

Zwroty przesytek dorgczonycti za
granicg na terenie krajow Unii

Europejskiej oraz pozostatycti krajow
Europy maksymainie w terminie 2 dni
roboczych od daty nadania przesytki

przesytki do 0,5 kg 1

przesytki od 0,5 do 1 kg 1

4 S t r 0 n a
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przesyiki odikq do 5 kg . 1

pizesytki od 5kg do 10kg 1

przeSyIki od 10kg do 20 kg 1 ,

przesyiki Od 20kg do 50 kg 1

14,

Preesytki dbr^czorie za granic? na
terenie panstw: USA.Kanada Rosja

maksymalhie w terrfiin'ie 4 dni rdboczych
od daty nadania p'rzesytki

p'rzesytki do 0,5 kg 1  ,,

przesyiki od 0,5 do,1 kg 1

przesyiki od 1kg do 5 kg 1.

przesyiki od 5kg do 10kg 1

przesyiki od 10kg do 20 kg 1

przesyiki od 20kg do 50 kg 1

15.

ZWfdty przesylek dor^czdnych za
granic? na tarenie panstw: USA,

Kanada Rosja maksymalniew terminie
4 dni roboczych od daty nadania

pfzesytki

przesyiki do 0,5 kg .  .1 , .

przesyiki od 0,5 do 1 kg 1

przesyiki Od 1kg do 5 kg. 1

przesyiki od 5kg do 10kg 1

przesyiki odiOkg do 20 kg , 1

przesyiki od 20kg,do 50 kg 1

16.

Prze'sytkl dOr^czane Za gfanic? do
pozostatycti panstw maksymalnie w

terminie 5 dni roboczych

przesyiki do 0,5 kg 1

przesyiki od 0,5 do 1 kg 1

przesyiki od 1kg do 5 kg 1

S t r o n a
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przesytki odSkg dblOkp 1,

prz'esylki od 10kg.do,20 kg 1

przesytkiod 20kg_do 5D kg 1

przesytki do 0,5 kg ,  1

przesytki od 0,5 do 1 kg 1-

17.

Zwrbty przesyfek dor^czane za granic?
do pozdstatych pans'tw maksymalnie w

terrhinie 5 dni roboczych

przesytki od 1kg do 5 kg .1.

przesytki od 5kg do 10kg 1

. przesytki od 10kg do 20 kg . ,,, 1,.

przesytkiod 20kg do 50 kg 1

SUMA

CENA OFERtY BRUTTO W PAKIECIE IV:

RAZEM BRUTTO w zlotych (suma wszyslkich pozycji od 1 do 17 z koluinny f):

Cena brutto j^w. musi bye idebtyczna jak podana w pkt. 1 formUlarza oferb/ pakiet IV.

Imi^ i naztsdskb upelnomoctiioittego przedstawiciela Wykoliawcy:

«• ̂ •' . • • • • • • • • • • • • • • • • •-

i  6 S t r o
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WYKAZ USLUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH - PAKTF.T I

Lp. Przedmiot us^ugi Wartbsc us^iigi
(briitto w zlotych)

Data wykbnaiiia
Uslogi

Podmiot, na rZecz ktoregb listtiga
Zostata xyjrkbnatia lub jest

Tvykonywaoa
(naZwa lub

i nazwisko btaz adtes)

1

2

3

UWAGA!

Wykonawca ■wypeilniia powyzsz^ tabel? zgbdnie z zasadami okreslonymi w SlWZ.

i iiaz\dsko upeJhomocilionego ptZedstawiciela Wykbitiawcy:

Data

fl
Y)
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WYKAZ USLUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH - PAKIET lI

Lp. Przedmidt usi'tigi WattOsc uslugi
(btutto w ztotych)

Data viykonahia
uslugi

Podhiiot, ha tZecZ ktotfego
iisluga zostafa tvykohana lub

jest wykduywaha
(haZwa lub

i uazwisko dtaz adtes)

1

2

3

UWAGA!
Wykonawcia. \vypeima jpOwyzsZ^ tabel? zgodnie z zasadabii okiceslonyini w SlWZ.

Itni^ i ilazwisko upelnomochionego prziedstawiciela Wykofiawcy:

Data.

(fl



Nt zatnowieilia: 28/us/2017 fbtiMulatZ wykaz uslug wykonaiiych liib wjfkonywauych pakiet III

WYKAZ USLUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH - PAKTF.T III

Lp. PtZedfiiibt uslugi Waftosc uslugi
(brutto w zlbtych)

Data t^kdnania
uslugi

Podtuiot, na rZedZ ktorego
ustuga Zostala •^konana lub

jest A^kduywana
(nazwa lub iiniig

i uazwiskd oraz adres)

1

2

3

UWAGA!

Wykonawca wypeliiia pt)wyzs2:4 tabelg zgodnie z zasadaini okresldilyini w SIWZ.

i Uaztdsko UpelndmbGiiidiiego pfZedsta^ciela Wykdnawcy:

Data <
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WYKAZ USLUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH - PAKTFT W

Lp. Ptzedniiot usltigi Wartbsc usJugi
(btuttb w Zlotych)

Data wykbiiahia
uslugi

Pbdmibt, na tZecZ ktbtegb
ustoga zbstaia wykbtiana lub

jest wykbiiywana
(nazwa Itib iuii^

i JiaZwisko braz adtfes)

1

2

3

UWAGA!
Wykonawca wyp^iiia powyzsZq^ tabel^ zgodiiie z zasadami okteslonyriii w SIWZ.

Iriii^ i naz^sko upetoombcniottego ptzedstawiciela Wykbnawcy:

Data.
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UMOWANr

zawarta w druu w Kato^^cach pomi^dzy:

Narodowjrm Funduszem Zdrowia

Sl^skim Oddziaiem Wojewddzkim w Katowicach, w iniieniu ktorego dziala:

-  , zwanym dalej ,jZama:wiaj^cym"
a

Z  siedzibq, w , adtes: , dzialaj^cyin
na podstawie , w imieniu ktorego dziala:

, zwanym dalej „Wykonawc£[",

o tresci nast^pujacej :

§1

1. Pfzedmiot umowy Obejmuje swiadczenie uslug pocZtoWych w obrocie krajoWym i zagraidcznym,

polegaj^cych na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dot^czaniu nast^puji^cych przesylek:

1) listow (gabaryt A i B):

a) ZWyklych,

b) Zwyklych z pfzyspieszonym terrninem doreczenia,

c) poleconych,

d) poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

e) poleconych z przyspieszonym terrninem dor^czenia,

f) poleconych z przyspieszonym terrninem dbr^czenia za zwromym potwierdzeniem odhibruj

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

a) z przyspieszonym terrninem dor^czenia,

b) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

c) za zwromym potwierdzeniem odbiom z przyspieszonym terttlinem dor^czenia.

2. Zamawiaj^cy ma mozliwosc opiacania przesylek okreslonych w ust. 1 W formie oplaly przerzuconej

na adresata.

3. Umowa obejmuje rowniez ZWrot do nadaWcy przesylek po wyczejpaniu mozKwosci ich dor^czenia

lub wydania odbiorcy.

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przesylki pocztowe byly doStarczane na Zasadach okreslonych W poWsZechnie

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

pOcztoWe (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) oraz na zasadach okreslonych w aktach wewn^trznych

WykonawCy wydanych na podstawie art. 21 ustaWy z dnia 23 Ustopada 2012 r. Prawb pOcZtoWe

tj. w Regulaminie (eWenmalnie regulariiinach) swiadczenia uslug'pdcztowych Wykohawcy (zwanym dalej

„regulaminem"), stanowi^cym zalacZnik.nr , 2 ,do. umowy [mpis ypstanie umiesnS'pny yales'n'om od.posiadania

remlamirn]. 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, tozstrzygac b?dzie tresc umowy.

5. Strony dopuszczaj^ mozUwosc dokonywania przez WykonaWc? W trakcie re'alizacji umoWy nieistomych

zmian w tresci regulaminu (zalacznik nr 2 do umowy). do czego Wystarczy pisenine zawiadomienie przeslane

do Zamawiajq^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istoma, nie b?dzie ona wi^Zala Stron

umowy.

Umowa b?dzie reaUzowana Zgodnie z ofertq, Wykottawcy zlozon^ w zamoWieniu nr 28/us/2017 pakiet I,

w tym zgodnie z Opisem przedmiom umowy i kalkulacj^ cenow^ standwi^cym zalacznik nr 1 do.umoWy.
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[ust.7 iust.8 — t^stanie nprowad^njjei^eli do^cfQ/ WykonawQi]

7. Wjkonama powierr^a podwjkofiaw(ylpodwykonawcom, ct^sc spmoMenia ivskat^nci w ofercie Wykondwiy f^h^nej
w :^m6wieniu nrlS! usj2017pakietl, jt.

8. W toku nalii(a^i umowy Wykonctwca mo^ dokonac ̂ iany podivykonawy btidd[_ ^Tre^gnoivac ;^poduykotidwi>y ivskdt(anego
w ofercie Wykonawy efoi^nej w e^moivieniu nr 28 jus 12017 pakietl. ̂ Miaria beyd^ reeygndga iv'intta nastepic n> drodep
pisemnego aneksu do umony.

9. Stroriy Uiliowy liiog^ tozszer^yc w drodze pisetnnego afieksu zakres pfzedfiiiotowei uino\s^ (tj. zwi^kszyc

ilosc zama-wdatiych uslug) w opatciu o okreslone w umowie ceiiy jednostkowe. W takim przypadku Strbny

nie musz^ wskazywac ilosci zamawianych dodatkowo poszczegolnych usiug. Wynagrodzenie umowne b^dzie

iUogio wowGzas -w^rosn^c o kwot? nie uyzsz^ niz 90 000 ̂  brutto.

9a. NieZaleznie od mozliwosci, jakie Sttbnom Umowy daje regulacja ust.9, Zamawiaj4Gy moze roZsZetzyc

w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy (tj. zwi^kszyc Hose zamawianych using) w opardu

o okredone w umowie ceny jednostkowe w przypadku Zwi^kszenia si? w spOsob istbtny potrzeb

zamawiaj^cego w zakresie Zamaudanych uslug, o kwot? nie wyzsz^ niz 200 000 zl brutto. W takim przypadku

Strony nie musz^ wskazywac ilosci zamawianych dodatkowo poszczegolnych using. Wynagrodzenie umowne

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

uzalezniona od wysokosci srodkow finansowych posiadanych przez Zamawiaj^cego.

10. Niezaleznie od regulacji ust. 9 oraz 9a Strony Umowy mog% dokonac przedluzenia terminu obowi^zywania

umowy. Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mog^ przedluzyc terrain

obowi^Zywania umOwy maksymalnie o cztery miesi^ce.

§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 realizacji 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.1 oraz 2a, do wymogow WykOnawcy w zwi^zku z realizacjq, niniejszej umowy, wszelkie koszty

dostosowania (w tym przeprogramowania) maszyn zobowi^ZUje si? w Calosci pokryc Wykonawca.

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

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

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

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

Zamawiaj^cego, a wskazanych w zal^czniku nr 3 do Umowy.

3. W przypadku award terminala albo maszyny do frankowania Zamawiaj^cy niezwlotznie powiadomi

o niniejszym Wykonawc? (na adres e-mail; / ) Wskazuj^c

planowany okres naprawy.

§3

1. Warunkiem uiszczenia oplat przy uzyciu terminala oraz maszyny do frankowania jest wykonani? pfzez

Zamawiaj^cego czynUosci polegaj^cych na:

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

przeZ Zamawiaj^cego do wyznaczonej placowki Wykonawcy wskazaUej W umowie.
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2) adtesowahiu, oznakbwaniu i opakowaniu przesyiek zgodflie z A^maganiami WykonawGy bkreslonymi
w regulaminie,

3) \typeJ:nieniu przeznaczonych dla nadawqr cz^sci w foimularzach adfesowjrch,

4) nanoszeniu przy uzyciu terminala lub maszyny do firankowania na ptzesyikach, znaku opiaty pocztowej

w -^sokbsci zgodnej z cefiami wynikajacymi z zatacznika nr,1 do ufnbwy.

5) uimeszcZeniu oznacZenia pot^erdzaja^cego wniesienie opiaty Za uslug? w postaci napisu, nadrnku

lub odcisku pieczgci o tresci uzgodnionej z Wykonawc^

6) wlakiwym przygotowafiiu przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych do nadaflia oraz spbtz^dZaniu

zestawienia ilosciOwego nadanych przesylek zwyklych oraz zesta^sienia (ksi^zki nadawCZej) dla przesylek

rejestrowanych. Przedmiotowe Zestawienia b^d^ sporz^dzane w dwoch egzemplarzach, po jediiym dla

Wykonawcy i Zama\Waj^cego. Zaruawiaj^cy umieszczac bgdzie na przesylkach w sposob eZytelny

i trwaly informacje jednoznacznie identyfikuj^ce adresata i nadawc?, okreslaj^c jediiocZe'sfiie rodzaj

przesylki, znak opiaty btaz druk z numerem nadawczym „R" w ptzypadku przesylek polecbnych.

7) sporz^dzaniu w dwoch egzetnplarzach, zaopatrzonych w informacje o nadawcy, formie opiaty, numerze

i dacie zawaftej umo^, z ktorych oryginal przeznaczony jest dla placowki wskazanej w ust.2:

a) pocztowej ksi^zki nadawcZej dla przesylek rejestrowanych, wpisuj^c kazd^ przesylk? kolejuo

w oddzieln^pozycje czjrtelnie, Zgodnie z okresleniem kolumn,'ZaznacZaj^c w kolumnie „uWagi";

- uslugi komplementame (np. „P.O." - dla przesylek z potw4etdzeriiem odbioru),

kategbri^ przesylki w przypadku przesylek z przyspieszohym terminem dor^czenia uzywaj^c

skrbtu „P",

— gabaryt w przypadku przesylek w gabarycie B uzywaj^c skrbtu „B",

b) zestawienia dla przesylek nierejestrowanych.

8) nadawauiu przesylek w stanie upbrz^dkowanym, tj. przekaZaniu przesylek ulozonych strbti^ adrbsbW^

w tym samym kierunku:

a) rejestrowanych — wedlug kolejnosci wpisow w pocztowej ksi^zce nadaWczej, dbkbnywanych

z uwzgl^dnieniem pbdzialu na: poszczegolne rodzaje using, prZesylki krajoWe i zagraniczne, zwykle

i z przyspieszonym terminem dorgczenia,

b) nierejestrbwaftych.

la. Warunkiem zastbsowania formy opiaty z dolu w przypadku opiaty przerzuCbnej na adresata jest ■'yykbnanie
przez Zamawiaj^Cego cZynnbsci polegaj^cych na nadruku na kbpercie tresci:
„OPLATA PRZERZUCONANA ADRESATA

umowa nr

2 dnia "

2. Wykonawca bgdzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi^c raZy w tygodniu tj. ad poniedzialku
do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo Wolnych od pracy. Odbibru przesylek
dbkonywac b^dzie upoWazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosoWnego upowaznienia, ktorego
wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesylek Wykonawca nieZwlocznie dbstarczy do Zamawiaj^cego
jeden egZemplarZ ksi^zki nadawcZej (dowod nadania), jednak nie pozniej fiiz do godz. 10:00 nastepnegb dnia
rbboczego (od poniedzialku do pi^tku, z Wyl^czeniem dni ustawowo Wolnych od pracy) po diiiu nadania
przesylek. Ponadto Wykonawca musi umozliwic odbior i nadawanie we wskazanych prZeZ Wykb'nawc?
placowkach pocztowych, przesylek dostarczanych samodzielnie przez ZamaWiaj^cego 24 gbdziny na dob?
przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo Wbhiych bd pracy).
Zamawiaj^cy b?dzie informoWal Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot? z jedubdnibwym
wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi Zamawiajqcegb W celu odbibru przesylek dostarczanych
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safnodzielnie p'unkt (placowkg) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) speifiiaj^cy wyrfiagatiia wskazane
w ust3.

3. Wskazafly puftkt (placowka) nada'wczo-odbiorczy, o ktoryin rriowa w ust2, ■vdiiien Znajdowac si^
w odlegiosci (obliczonej w linii prostej) nie wi^kszej niz 6 km od siedziby Zama^aj^cego w JCatowicach
przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki b^dzie mozliwa przy zachowafiiu wymogu odleglosci od
ww. siedziby Zamawiaj^cego w drodze pisemnego os-^adczenia Wykonawcy skieirowanego do
Zamawiaj£i,cego. Zmiana nieZgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zama^aj^cegb w Kato\^cach
b^dzie bezskuteczna.

3a. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) fiadawczo-
odbiorczy speiniaj^cy wymog okre^ony ust. 3. W takim przypadku zapis dotycz^cy infbrmowania
6 wysylce w soboty z jednodnibwym wyptzedzeniem nie b^dzie mial zastoso\vania.

4. Wykonawca Zapewnia dorgczehie nadanych przez Zamawiaj^cego pfZesyiek pocztb-wych na calyrn terenie
Rzeczypospblitej Pblskiej oraZ poza jej granicami, w tym rowniez poza bbszarem Unii Eurbpejskiej.

5. W przypadku przeSyiek ze ZWrbtnym pbtwierdzeniem odbibm WykbnawCa bgdzie dbstarcZal db siedziby
Zamawiaj^cego (zgodnie z adresem nadania przesylki pocztowej) pokwitoWane przeZ adresata zwrbtne
pbtwierdzenie bdbioru przesylki, w terminie db dni rob'bczych UcZ^,c od dnia dor^czenia przesylki
adresatowi. Zwrotne potwierdzenie odbioru Wykonawca bgdzie dostarczal do siedziby Zamawiaj^cego
zaopatrzone w dat? i czytekiy podpis odbiorcy przesylki oraz dat? i czytelny pbdpis dbngcZaj'^cegb
(wydaj^cego). W przypadku nieobecnosci adresata, przedstawiciel Wykbtiawcy pozostawia Zawiadomienie
o probie dbrgczenia przesylki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat moze odebrac ptZesylke-
Pb uplywie terininu odbibru przesylka zwracana jest Zamawiaj^cemu wraz z podafdem pfzyczyny
nieodebrania przez adresata.

6. Uslug? pbcztow^ w zakresie przesylki rejestrowanej uwaza si? za nie'^konan^ jezeU dor?czenie przesylki
rejestrbwanej lub zawiadomienie o probie jej dor?czenia, nie na'St^pilo w terminie 14 dni od dnia nadania.

7. Zamawiaj^cy b?dzie korzystal wyl^cznie ze swojego opakowania przesylek, nie dbpuszcza si? stosowaiiia
opakowan Wykonawcy.

8. Przesylki pocztowe stanowi^ce przedmiot niniejszej umowy obejmujq, przesylki o gabatytach A i B.
a) Gabaryt A to przesylki o wymiarach:
- nainimirm — wymiary strony adresowej nie mog^ bye mniejsze niz 90 x 140 mm^
- maksirnum — zaden Z wymiarow nie moze przekraczac: wysokosc 20 mm, dlugosc 325 mm, szerbkbsc 230 mm.
b) Gabarjrt B to przesylki o wymiarach:
- ittinimum — jezeli przynajmniej jeden z wymiarow przekracza wartosc bkreslon^ jako maksimum w gabarycie A,
- maksimum — sum'a dlugbsci, Szerokbsci i wysokosci nie przekracza 900 mm, przy czym dlugosc nie moze
przekraczac 600 mm.
Przedmiot umowy obejmuje rowniez paczki polecone rbzumiane jako przesylki o wadze pbwyzej 2 kg.
9. Zamawiaj^cy b?dzie korzystal z wzorow drukow potwierdzenia odbibru o ttesci uzgodmonej Z Wykonawcq.

lub wskazanej w regulaminie (zalacznik nr 2 do umowy). Wykonawca zobbwi^zuje si? zapeWnic
Zamawiaj^cemu nieodplatnie dmki zwromych potwierdzen odbibru (ZPO) oraz druki z numerem
nadawczym „R" - w prz3tpadku przesylek poleconych. Wykonawca zobbwi^zuje si? dostarcZac wyzej
Wskazane druki na biez^co w Hosciach uzgodnionych Z Zamawiajqeym.

10. Wymagania w Zakresie adresowania i opakowania przesylek okreslaj^ naSt?puj^ce akty prawne:
1) RoZporz^dzenie Ministra Infrastmktury w sprawie warunkow wykonyWania powszechnych uslug

pocztowych,
2) Regularnin swiadczenia uslug pocztowych W brzmieniu dostarczonym prZez Wykbnawc?,
3) Polska Norma - koperty hstowe i kartki pocztowe PN-T-85004,
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4) Polska Norma - koperty listowe do automatycznego opracowywania PN-T-85003,
5) Polska Nofma - koperty korespondencyjne PN-ISO 269.

6) Svdatowa KonWeiicja Pocztowa ̂  Ptotokol Koncowy — Bukareszt 2004 (pz. U. Mt 206, pdz. 1494 z
dnia 8 listopada 2007 r.)

7) Regularnin PocZty Listdwej - Protokoi Koncowy - Beffio 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 z dnia 21
czerwca 2007 r.)

11. Dane o ilosci przesylek pocztdwych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w zalacznikn nr 1

do umowy maj^ charakter szacnnkowy, stanowi^cy element sluzi^cy do skalfccdowania wynagrddzenia

calkowitego brutto umoWy i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesyiek

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

przesyiek moze bye inna niz wskazana w zataczniku nr 1 do umowy pod Warunkiem nieprZektdczenia

Wysokosci wynagrodzenia caikowitego brutto umowy okreslonego w §6 ust.l umowy. Wykdnawcy nie

prZysiuguj^ z tego tymlu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

12. Strony dopusZczaj^ mozUwosc skorzystania przez ZamaWiajq:cego z innych rodzajoW przesyiek - piamych

zgodme z akmainym cennikiem Wykonawcy - niz wymienione w zaiaczniku. 'nr 1 do. umowy. ptzy

zachowaniu zasady wyrazdnej w §6 ust.l umoWy oraz pod waTunkiem, ze wynagrodzenie z tytuiu tego typu

innych przesyiek nie przekroczy 1% wysokosci wynagrodzenia caikowitego brutto umowy okreslonego w§6

ust.1 umoWy. Wykonawca na potrzeby innych rodzajoW przesyiek zobdWi^Zuje si? dostarczyc

Zamawiaj^cemu akmalny cennik Wykonawcy.

13. Wykdnawca zobowi^Zuje si? dostarczac przesyiki pdcztowe do siedziby ZamaWiaj^cego codziennie

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

14. Wykonawca zobdwiqzuje si? dostarczac przesyiki potztowe polecone w stanie uporz^dkowanym

tj. poukiadane Wg kolejnosci zgodnej z zestawieniem zbiorczym dostarcZanych przesyiek pOcZtoWych;

15. Maszyna znakuj^ca (terminal) moze pracoWac w systemie Zdalnego zarz^dzania.

§4

Tetminy dot?czeh

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

1) nie pozniej niz w 2 dni rdbocze po dniu nadania - w prZypadku przesyiki z przyspieszbnym terminem

dor?czenia,

2) nie pozniej niz w 4 dni robocZe po dniu nadania - w przypadku przesyiki bez przyspieszonego terminu

dor?czenia.

Wymienione w pkt 1 i 2 terminy dotycz^ przesyiek w obrdcie krajowym.

2. Dzien odbiom przesyiki przez WykonaWc? a takze dzien dor?cZenia przesyiki przez Zamawiaj^Cego do

punktu (placowki) nadaWczo-odbiorcZego Wykonawcy, o ktorych mdWa w §3 ust2 trmowy, uznaje si? za

dzien nadania prZeSyiki. Wykonawca zobowi^zuje si? zatem przyj^c przesyik? do reaHzacji w tym samym

dniu, w ktorym zostaia ona odebrana przez WykonaWc? lub dostatczona do WykdnaW'cy przez

Zamawiaj^cego celem nadafiia (dzieii odebrania przesyiki prZez Wykonawc? lub dostarczenia przesyiki przez

Zamawiaj^cego do nadania b?dzie dniem nadania przesyiki).

3. Dow6d nadania przesyiki rejestrowanej Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiajq:cemu

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

4. Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo pdcztowe, przysiuguje ZamaWiaj^cemu.
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§5

Niedor^czone przesyiki pocztowe Wykonawca zobo-vw^zuje si? dostarczac do siedziby ZamaMsdaj^cego pfzy
ul. Kossutha 13 w Katowicach niezwiocznie po -wyczeipaniu mozliwosci ich dor?cZenia lub wydania odbiofcy,

z podaniem przyczyny zwrotu.

§6 ;
1. Wytiagrodzenie calkowite z tytulu tealizacji niniejszej umowy tiie moze przekroczyc kwoty zl

biutto (slowiiie: 00/100 zlotych brutto).

2. Wynagrodzeiiie caikowite brtitto okreslone w ust. 1 nitiiejszego paragrafii zawiera wszeUde koszty, oplaty

i podatki, Zwi^zane z realizacjq, przedfniotu urnowy, w tyiii koszty obierania ptzesylek, pizernieszczenia

i dor?czeiiia otaz Zwrotu przesyiek do tniejsc przeznacZeriia oraz ubezpi&czenia przedfniotu utnowyj a zatem

wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytulu fialezytego i zgodnego z obowi^zuj^cymi przepisami,

wykonania przediniotu uinowy.

3. WynagrodZeriie, o ktorytn moWa W ust. 1, platne b?dzie w okresach miesigcznych (okresem rozlicZeiiioWyfn

jest miesi^c):

1) za dany miesiac z gory — dotyczy swiadczenia uslug obj?tych niniejsz^ urnowy przy uzyciti urz^dzeflia

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

a tyrn saniym jej uiszczenie,

2) za dany miesiac z dolu - w przypadku oplat za Zwrot do nadaWqr przesyiek po wyczerpaniu mozliwoki

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

w przypadku przesyiek nadafiych prZy pornocy terminala pocztoWego, w terminie 14 dni UcZ^c od dnia

wystawienia faktury VAT za dany miesiac, pod Warunkiem, ze dostarczenie prawidlowD wystawionej

faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego nast^i w ciqgu 7 dni roboczych Hcz^c od drda wystawienia

faktury. W przeciwnym wypadku termin platnosci faktury VAT wynosi 10 dni licz^c od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego,

4. W przypadku wynagrodzenia platnego z dolu. wynagrbdzenie za wykoUaUe w danym okresie rbzliczeniowytn

uslugi stanowi sufna oplat za faktycznq. Hose przesyiek nadanych i zwroconych po wyczeppaniu nioiiliwosci

dbr?czenia lub wydania odbiorcy, Wedlug cen jednostkowych brUtto podanych w zalaczniku nr 1 do umbwy

— ustalona i obliczona w oparciu o dostarczon^ przez WykonaWC? spegfikag\ nykotianjch ustug dotyczsi^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 zakohczenia danego miesi^ca

rozliczeniowego sporz^dzi i przekaze Zamawiaj^cemu spe^fikagi wjkonmjch usiug (wykaz przesyiek

Zwroconych zostanie sporz^dzony jako odr?bny dokument). W przypadku, gdy wplaty wniesione przez

Zamawiaj^cego w danym miesi^cu rozHczeniowym oraz ewentUalne kwoty wplat z poprzednich okresoW

rozliczeniowych 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

rozHczeniowym. Nanoszenie oplat b?dzie si? odbywalo wedlug cen jednostkowych btutto podanych

w zalaczniku nr .1 do umowy

6. WskaZane w zalaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto s^ cenami ryCZaltOWyrni i z zasftzezeniem

ust. 7 nie podlegaj^ zmianie w trakcie obowi^zywania umbwy. Wykonawca nie moze do cen Wskazanych

w zalaczniku. nr . 1. do umowy doHczac zadnych dodatkowych oplat.

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

zostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytUacji WykOnaWca do rozHczeh

Z Zamawiaj^Cym przjTjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zalaczniku nr. 1 do umowy. przy
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jednoczesnym pdinfotmowariiu o tym Zama-wdaj^cego ze wskazatiiem tefirtinii, od ktofeg'o obnizenie cen

bgdzie obowi^zywaio. NiniejsZe zostanie potwierdzone przez Strony piseitinym aiieksetn do umowy.

8. Jezeli Wykonawca jest operatotem wjrznaczonyrri w rozutnieniu ustawy Prawo pocztowe zobo-wi^zanyiii

do stosowania cen Zatwierdzanych przez Prezesa UKE, w przypadku zmiany cennika pOwoduj%cego wzrost

ktorejkol-wiek z cen jednostkowych brutto podanych w zataczniku nf 1 do umow oraz brakn ttiozHwosci

zastosowania przepisow o taryfach specjalnych, Wykonawca Zobowi^zuje si? do nieZwlocznego

poinfofmowania o niniejszym Zamawiaj^CegO podaj^c termin wejscia W Zycie nowych cen oraz uZasadnienie

braku mozliwosci zastosowania przepisow o taryfach specjalnych. UniOwa wygasa w ostathini dniu

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

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

oswiadcza, ze nie b?dzie wZgl?dem Zaniawiaj^cego wnosil rOsZcZeh z tytnlu intiej ilosci Wysylanych przesylek

pocztowych niz okreslone w zalaczniku nr 1 do umorAw.

10. Zattiawiaj^cy zob'Owiq,Zuje si? do stalego monitorowania konsumpcji Wynagrodzenia calkowitego uniOAAy,

0 ktorym mowa w ustl niniejszego paragrafu.

11. Piatnosci, 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: ZatnarCiaj^cy

b?dzie uiszczal oplat? z gory w wysokosci kazdorazowo ustalanej Stosownie do potrzeb Sl^skiego OW

NFZ. W terniinie do 7 dni hcz^c od wplywu srodkow na rachunek bankowy WykonaWcy, Wykonawca

zobowi^zuje si? wystatdc i dostarczyc do siedziby Zatnawiaj^Cego prawidlowO wystaAAhon^ faktur? VAT

o wartosci brutto rownej uiszczonej z gory oplacie.

12. Za dzieh zaplaty uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku bankowego ZamaAviaj^cego.

13. ZamaA^aj^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 Aeezwania do zaplaty.

14. Przeniesienie A^erzytelnosci ASynikaj^cych z niniejszej umoAvy prZez Wykonawc? na Osob? trzeci% Avymaga

pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.

15. Na fakturze VAT nalezy Aypisac nast?puj^ce dane nabywcy:

NarodoAvy FundusZ ZdtoAvia z siedziby w WatszaAvde, ul. Gtojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP:

I0700010S7.

Odbiorcq, i platiiildem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial WojewodZki NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844

KatOA<dce.

§6a

1. Strony zoboAAd^zuj^, si? dokonac zmiany Avysokosci Avynagrodzenia naleznego WykonaA^cy, o ktdrym mOAAa
w §6 ust. 1 umoASy, w tym stosoAvnych cen jednostkoAvych brutto, w zakresie ktorych zmiany hoialy ASp)lyW

na kOszty reaUzacji umoAvy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowO w przypadku Avysti^ienia jednej

z nast?pujaCych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od toWarow i uslug,

2) Zmiany Avysokosci rninimakiego Avynagrodzenia za prac? tistalonego na podstaAvie przepisow

o rninimalnym AvynagrodZeniu za prac?,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubeZpieczeniu zdroAVOtnemu lub AyysokOsci
stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

- na zasadaCh i w spoSob okreslony w ust. 2 - 10, jezeli zmiany te b?d^ mialy Avplyw na kosZty wykonania

umoAey przez Wykonawc?.

Q/s/
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Dokoaanie zmiany ■v^sokosci wynagrodzenia nalezhego Wykonawcy b^dzie mozliwe nie wczesniej rtiz po
upij^e 12 miesigcy licZ^c od dnia rozpocz?cia realizacji ufiio-wy.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1, wartosc wynagrodzenia netfo nie zmieni si?, a waftosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczaia zwi?kszenie wynagrodzenia brtitto 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 strorde ZamaWiajq,cego, wynagrodzenie netto umowy, w tym
takze odpowiednie ceny jednostkowe netto, zostan^ obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie
obowiqzu]Acej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie przekroczyi ceny oferty
netto WykonaWcy powi?ksZonej o podatek VAT w wysokosci obowiq^zuj^cej w dhiu ziozenia oferty w
zamowieniu nr 28/us / 2017.
Powyzsza zrniana oraz jej wpiyw na koszty realizacji zamowieiiia musz% zostac wykazane przez Wykona^wc?
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 wyl^cznie cz?sc Wynagrodzenia naleznego WykonaWcy, w odniesierliu do ktorej
nast^ila zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawc? w zwi^zku z wejsciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniaj^cych wysokosc rniiiimalnego Wynagrodzenia za prac? lub dokonuj^cych
zmian w zakresie Zasad podlegania ubezpieczeniom spoiecznym lub ubezpiecZeniu zdrowotnemu lub W
zakresie Wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne 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 wczesriiejszy 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 wynagtodzen
pracownikow wykontij^cych umow? do wysokosci aktualnie oboWi^Zuj^cego mitiimalnego Wynagrodzenia za
prac?, z uwzgl?dnieniem Wszystkicb obci^zen publicznoprawnych od kwoty WZrostu naitdmalnego
Wynagrodzenia. Kwota odpowiadaj^ca wzrostowi kosZtu WykonaWcy b?dzie odnosic si? wylq;cznie do cz?aci
wynagrodzenia pracowrukoW, o ktorych mowa w zdaniu poprzedZaj^cym, odpowiadaj^cej zakresowi, w
jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwi^zane z reakzacjq, prZedmiotu umowy. Powyzsze zmiany oraz ich
wplyw na koszty realizacji zamowienia musz^ 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?
odpowiadaj^,c^ zmianie kosZtu Wykonawcy ponoszonego w zwi^zku z wypiatq, wynagrodzenia pracownikom
wykonuj^cym umow?. Kwota odpowiadaj^ca zmianie 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 bezpostednio 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 szczegoloWe wyhczenie calkowitej kwoty, o jak^ wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nast^ila bidz nast^pi 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, jezeh z wnioskiem wyst?puje WykonaWCZj
jest on zobowiiZany wykazac (udowodnic) fakt zaistnienia przeslanek, o ktorych moWa w ust.l oraz
okoliczno^c, iz przesianki te maji wplyw na koszty wykonania umoWy przez WykonaWc?. Wykazanie winno
naStipic w szczegolnosci poprzeZ przediozenie dokumentow, z ktorych b?dzie wynikac, w jakim zakresie
zmiany te maji wplyw na koszty wykonania umowy, jak np.:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonuj^cyCh

przedmibt umowy, wraz z okresleniem zakresu (cz?sci etam), w jakim wykonuj^ oni prace
bezpoarednio zwi^zane z realizacjq, przedmiom umowy oraz cz?aci wynagrodzenia odpowiadaj'^cej
temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

r\
8
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2) pisemne zestawienie wynagtodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pfacownikow wykonuj^cyCh
przedmiot wtaz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen SpotecZnych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoiecznego w cz^sci finansowanej przez Wykonawc?,
z okresleniem zakresu (cz?sd etatu), w jakim wykonuj^ oni place bezposrednio zwiqzane Z realizacjq.
przedmiotu umowy oraz cz^sd wynagrodzenia odpb\dadaj^cej teffiu Zaktesowi - w przypadku Ztniaily,
o ktorej mowa w ust 1 pkt 3.

7. W pizypadku zfriiany, o ktorej rtiowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystgpuje Zamawiaj^cy, jest on

uprawniony do zobowi^Zania Wykonawcy do przedstawienia w 'v^znaczonym teriiiinie, nie krotsZym niz 5
dm roboczych, dokumentow, z ktdrych b^dzie wynikac, w jakiin Zakcesie zmiana ta ma wplyw na koszty

wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia w^nagrodzen, o ktoirym mOwa w ust. 6 pkt 2.
8. W terminie 14 dm od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strona, ktora otrzymala wniosek,

przekaze drugiej Stronie infbrmacj^ o zaktesie, w jakim zatvderdza wniosek oraz wskaze kwOt?, o ktor^
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj? o niezatwierdzeniu Wniosku

wraz z uzasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przeZ Strong informacji o niezattderdzeriiu wniosku lub czgscioA^m

ZatA^erdzeniu 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 sig odpowiednio.

10. W przypadku zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagirodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie -v^rowadzona w drodze

pisernnego aneksu do umowy.

§7

1. Strony zobowi^Zuj^ sig do nieZwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sig o zmianach

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

koniecznosci sporz^dzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencjg dorgczon^ na adtesy

do korespondencji wskazane w Ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dorgczon^ w przypadku

niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda Ze Stron przyjmuje na siebie

odpowiedziakiosc Za wszeDde negatywne skutki wynikle z powodu nieWskazania drUgiej Stronie aktuakiego

adresu.

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

Wykonawca;

Zamawiaj^cy: Natodowy Fundtisz Zdrowia Sl^ski Oddzial" Wojewddzki W KatOXvicach, uL Kossiitha

13, 40-844 Katowdce.

§8

1. Reklamacjg z tytulu niewykonania lub nienalezytego Wykonania uslugi objgtej niniejsz^ umow^ ZamaX^aj^cy

moze zglosic do Wykonawcy po uplywie 14 dni od nadania przesyiki rejestrowanej, nie pozniej niz 12

miesigcy w obrocie krajowym i 6 miesigcy w obrocie zagranicznym od ich nadania.

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

reklamacji przez Wykonawcg.

3. W przypadku zaginigcia zwaotnego potwierdzenia odbioru Wykonaw^ca zobowd^zuje sig do nieZwlocznego

wystawienia jego duplikam niezaleznie od przyczjm zaginigcia.

§9

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania umoWy, Wykonawca odpowiada na zasadach

reguluj^cych odpowiedziakiosc operatora pocztowego okreslonych w ustawie Prawo Pocztowe,

z zastrzezeniem ust.2-6 nirdejszego paragrafii oraz §12 ust.l umowy.
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2. Wykonawca 0bo\w;iZany jest zaplacic Zamawiajqcemu kar? ufnowti^ w A^sokosci 1% \Pytiagt6dzenia

calkowitego bfutto umowy okreslonego w §6 ustl umowy, jezeli Zamawiaj^cy wyp6\we timow? za 30

dmowym wypowiedzefiiem w przypadku raz^cegb naruszetiia pfzez Wykonawc? jej postaiio^en;

WypowiedZetiie umowy winlio zostac poprzedzone pisemiiym Wezwaniem WykonaWcy do ZaprZestania

natuszen Z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestaiiia namszen W temiinie wskazaiiyin w pisemnytri

Wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow^.

Poprzez raz^ce fiamszeiiie umowy Strony rozumiej^:

1) wyst^piefiie sytuacji opisanych w § 3 tist 6, lub

2) niedottzymaiiie termmow, o ktorych moWa W § 4 ust.l, lub

3) Zagubienie przesylki,

- w przypadku (co najmfiiej) 0,01% ilosci zamawianych przesylek tj. W prZypadku co najmniej 92 ptzesylok.

Raz^ce nafiiszenie umowy riie wyst^i w przypadku, gdy przyczynq, zaistniaiej symacji byiy okoUcznosci sily

wyzszej.

W przypadku WypoWiedzeiiia umowy odpowiednie zastosOWanie znajdzie §10 ust. 3 umowy.

3. Zamawiaj^cy b^dzie mial prawo do Wypowiedzenia umowy za 30 dnioWym okresem Wypowiedzenia OtaZ

do naHczetiia kary umoWriej w wysokosci 1% wynagrodzenia calkoWitego brutto w przypadkach

wskazanych W ust.2 oraz w przypadku:

- namszarda postanowien umowy oraz nieZaprzestania naruszen pomimo wezwania pisemnego lub

mailowego, skietowanego do Wykonawcy przez jedn^z osob, o ktorych mowa w § 11 ustl,

- gdy realizacja poszczegolnych czgsci lub calosci przedmiom umowy opoznia si? z przyczyii Zaleznych

od Wykonawcy powyzej 10 dni albo jezeU przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadli\j^ lub

sprzeczny z umow^ przez okres powyzej 10 dni.

4. Wypowiedzenie umowy winno nast^pic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku niedotrzymania z przyczyn lez^cych po strotiie Wykonawcy terminu ZwrOtu do nadaWCy

zwrotnego potwierdzenia odbioru przesylki, lub dostarczenia zwtomego potwierdzenia odbioru bez

daty i czytelnego podpisu odbiorcy przesylki lub bez daty i cZytelnego podpisu dor^czaj^cego

(wydaj^cego)j 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 niedotrZymania jednego z ww. WarunkoW.

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

moze z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^,cego.

7. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgo'dnionym mi?dzy

ZamaWiajq:cym a Wykonawcy.

8. W przypadku wypowiedzenia UmOwy Wykonawcy b?dzie przyslugiwaia wyi^cznie cZ?sc Wynagrodzenia

za usiugi zrealizowane do dnia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o wartosci kar umownych naleznycb

Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

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

w interesie pubUcznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwiU zawarcia umoWy, Zama\^aj^cy

moze odst^ic od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia wiadomosd o tych okoUcznoscia'ch.

10
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§10

1. Uiiidwa bgdzie realizowana od dnia (tu ̂ stanie wpisana data ro^oc^da realis^agi

Umowj jt. 16.01.2018 r. albopo^iejt^a data wska^anaprxe^i Zamawiajqcego) do dnia 31.12.2019 r. z zasttZezeniein

ust.2.

2. Umowa niniejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):

a) z chwilq^ wydatkowania (^czenpania) kwoty-w^nagcodzenia brutto wskazanej w §6 ust.l uttio-wy; umOwa

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

na zreaHzoWanie zadnej z using objgtych prZedrniotern umOwy, biot^c pod uwag? potrzeby

Zamawiaj^cego; Zamawiaj^cy zoboWi^zuje si? poinfomiowac o niniejszym WykOiiawc? na pisfnie;

b) w dniu uplyWu oktesu, na jaki umowa zostala zaWarta wynikaj^cego z ust.l, bez wzgl?du na okolicznosc,

czy kwota wynagrodzenia bmtto, o ktorej mowa w §6 ust.1 umowy, zostala wyczerpana;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §6 ust.8 umowy.

Wykonawcy nie przyslugujq,z powyzsZych tytulow zadne toszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.

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

jednego miesi^ca od zakonczenia jej obowi^zywania, rozlicZenia wykonanych uslug, liczby nadanych,

dostarczonych oraz - w formie odr?bnego rozliczenia - zwroconych przesylek, oraz zastoSOwanych oplat,

a w razie potrzeby rowniez do Zwrom kwot nienaleznych wynikaj^cych z takiego roZHczenia, na podstawie

wystawionych przez Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT.

4. ZreaHzoWanie umoWy Zostanie potwierdzone protokotem koncowytn, ktory winien stwierdzac, czy nasf^pilo

nalezjtte wykonanie umowy.

§11
1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do protokotu koncowego oraz odpoWiedziaHiymi

Za zgodnosc reaHzacji zamowienia obj?tego niniejsz^ umow^ z postanowieniami umoWy, a takz?

do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejszq^ umow^ s^ p. tel ., adres

e-mail: lub p , tel adres e-mail: Dla skuteczno'sci

wystarcZy dzialanie jednej z ww. osob.

2. Osob^ upoWaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokoiu koncowego oraz zobowi^zan^

do nadzorowania reaHzacji umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umoW% jest

p  , tel , adres e-mail:

3. 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

4. Ewenmalna zmiana oSob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l, ust.2 lub ust.3 niniejszego

paragrafu dla sWojej skutecznosci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego osWiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§12

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 reaHzacji niniejszej umowy s^ zobowii^zane

do zachowania w tajemnicy wsZelkich informacji oraz danych dotyczq^cych Zamawiaj^cego, W tym

technicznych, finansowych, handloWych, prawnych i organizacyjnych, medycznych, danych osObowych

lj\f\
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podstawo-^chj jak i wrazli^ch, iizyskanych w tcakde tealizacji umo-wy nieZalezfiie od fotrh uzyskainia tych

informacji oraZ ich zrodla. Odpowiedzialnosc za namszenie tego liakazu spoczywa na Wykonawcy.

Ujawnienie ktorejkolwiek inforitnacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cegb do rbZ\di^zania timb^

bez wypo\W'edzetiia oraz nalicZenia Wykbfiawcy kary ufnownej w wysokosci 1% wynag;todzenia caikbwitego

brattb, o ktotyiii mbwa w §6 ust.l umb^, a takze do powiadomienia stOsownych brganow.

2. PracOwnicy Wykoiiawcy oraz intie osoby lab podmioty, ktore wyst^pujq, po sttotde Wykonawcy przy

realizacji niniejszej umowy Zobowi^zane do zachowania tajemnicy, o ktorej inowa w ust.l oraz

do pbdpisania przed przystS^ieniem do realizacji niniejszej umowy oswiadczenia o tresci stanoW^cej

zalacznik do umowy — oswiadczenie dot, tajemnicy przedsiebiorstwa. Podpisane osWadczenia nalezy

nieZwloCZnie ziozyc na rgce jednej z osob wskazanych w §11 ust.1 umowy.

3. Nie stanowiq. tajemnicy informacje dbtycz^ce Zamawiaj^cego, ktore przed zawarciem niniejszej umbwy

lub po zawarciu niniejszej umowy stanq, si? publicznie dbst?pne z powodu okokcznosci niezaleznych

od Wykonawcy.

§13

1. Umbwa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubHcznego w trybie att. 138g i nn.

ustawy Prawo zamoWen publicznycli.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu pbd rygorem nietcaznosci,

z zastrzezeniem opisanych w umowie wyjq,tk6w.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umouy maj^ zastosowanie przepis aft. 138g i nh.

ustawy Prawo zamowien pubHcznych oraz ustawa Kodeks Cywilny.

4. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddajq, rozstrzygni?ciu s^du

wiasciwego cHa siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiegb Narodowego Funduszu ZdroWa (Katowice).

5. Wykonawca zobowiq^zuje si? fealizowac umow? Zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zambwieniu

nr 28/us/2017 pakiet I.

6. Umow? niniejsz^ sporz^dzono w ttzech jednobrzmi^cych eg^emplarzach, z czego jeden egzemplarZ

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otfZymuje Zamawiaj^Cy.

zataczniki do umo'wy:
1) zai^cznik nr 1 — Opis przediniotu umo'a^ i kalkdlacja cenowa
2) zal^cznik nr 2 - Regulamin s-wiadczenia using pocztowych Wykonawcy
3) zal^cznik nr 3 — Wykaz maszyn, punktow (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy oraz wzor upowaznienia
4) zala.cznik nr 4 — Wzor oswiadczenia
5) zal^cznik nr 5 - Pelnomocnictwo

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

RADe

llEEOWNIiC
Dziala Plaaewaws i Aaslk Ekonoimcznych

sl^skiego Oddziaht Wojewodzldego
Narodowego Funduszu 2Mrowia v/ Katowicach

\WMr~  "'^"pWNiK
^ -j- - Zamowien Piiblicznycf-

Sl^skicgo Oddzialu Wojewodzkiego
Narodowego Fun^^®i,Zdrowia w ICatowicach

Kozaei 12
28QS

Tomasz Sleczkowski

|^l|S?8gPwo^i

^rawiew Katowicach
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wzoF zat^cznika nr 3 do umowy nr (pakiet I)

Wykaz punktow (placowek) nadawczo-odbiofczyeh Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJACEGO/NADAWCY Dane maszyny frankujqcej Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyjmujc|ca przesytkl

Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej

2AMAWIAJACEG0/NADAWCY

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres

(ulica, nr)
FIrma Model

Numer

fabryczny

Cechy
identyfikacyjne
datownika

Punkt (placowka)
nadawczo-odbiorcza

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres (uiica.nr)

1 '  2; 3 4 5 6 7- 8 9 10 11 12 13

1

Narodowy Fundusz Zdrowia
Slqski Oddziai Wojewodzki

w Katowicach

: 40-844 Katowice
Ul. Kossutha

13
Neopost IJ80 12100015

2

Narodowy Fundusz Zdrowia
SlqskI Oddziat WojeWodzki

w Katowicach

40-844 Katowice
Ul. Kossutha

13
Postalia Ultimall 90 3590020

3

Narodowy Fundusz Zdrowia
SlqskI Oddziat Wojewodzki

w Katowicach

40-844 Katowice
Ul. Kossutha

13

ASCOM

HASLER
6341775
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Piecz^tka jednostki organizacyj nej
wystawiajqcej upowaznienie

Upowaznienie
do odbioru i nadaniaprzesytek wramaeh realizacji umowy nr .... z dnia .

Upowaznienie nr wydane dnia

Imi? i nazwisko

upowazniony jest do odbioru i nadania przesylek w ramaeh realizacji umowy.

Upowamienie jest wazne, wraz z dokumentem tozsamosci

seria i nr , od dnia rozpocz^cia do dnia zakohczenia obowi^zywania umowy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA
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UMOWANf

zawarta w dniu w Katotwcach pomigdzy:

Natodowytn Ftinduszefn Zdro^a

Sl^skiin Oddzialetn Wojewodzkim w Katowicach, w iinieniti ktofego dziala:

—  ..., zwanytn dale) ,,Zamawiaji|cyin"

a

z  siedziba w , adres: ..., dzialajacyih

na podstawie ...., w itiiieniu ktorego dziala:

, zwanym dale] „Wykonawc^",

o tcesci nastgpujacej :

§1

1. Przedmiot umo\^ obejmtije stsdadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowyfii i zagtatliczriym, polegajace

iia prZyjmo'S^atiiti, przeifiiesZczaniu i dor^cZaniu nastepujacych przesylek:

1) listow (gabaryt A i B):

a) zwyklych,

b) zwyklych z pizyspieszoftym termiiiem doreczenia,

c) poleconych,

d) poleconych za zwtotnyni potwierdzeniem odbiocu,

e) poleconych z ptzyspieszonym terminem dor^czeniaj

f) poleconych z przyspieszonynQ tetmineffl dorgczenia za Zwrotnyni potwierdzeniem odbiom,

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

a) z przyspieszonym tettninem dor^cZenia,

b) Za zwrotnym potwierdzeniem odbiom,

c) za zwrornym potwierdzeniem odbiom z przyspieszonym terminem dor^cZenia,

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

PraWa pocztowegO, Zwanych rowniez tzw. przesylkami specjalnymi.

2. Umowa obejmuje rowniez zwrot do nadawcy wW. przesylek po wycZerpaniu mozliwosci ich dorgcZenia

lub wydania odbiorcy.

3. Nadanie przesylek obj^tych niniejsza umOWa W placowce operatora wyznaczonego Wymagane jest W zwiazku

z gwarancja dochowania te'rminow procesowych lub nadania mocy dokumenm urz^doWego.

1) gwarancja dochowania terminoW (moc dor^cZenia w terminie) - Wynika migdzy 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 uSt.2 ustawy PraWo zamowieh pubhcznych.

2) moc dokumentu urz^doWego — wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdZenie nadania prZeSylki

rejestrowanej lub przekazu pocztOwego wydane przeZ placowk? operatora wyznaczonego ma moc

dokumenm urzgdowego).

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby prZesylki pocztowe byiy dostarczane na Zasadach okreslonych W pOwSZechnie

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

pocztowe (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) oraz na zasadach okreslonych w aktach Wewn^trznych
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Wykonawcy wydanych na podsta-^e aft. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. iPrawo pocztowe (j.t. Dz. U.

z 2017 r., poz. 1481), tj. w Regulamime (ewentuakue regulaminach) swiadcZenia usiug pbcZtowych

Wykonawcy (zwanym dalej ,,fegulaminem''), stanowiq,cym zalacznik nr. 2 do urttow. ZasttZega si?,
ze postanowietlia regulartiifiu fiiezgodne (sprzeczne) z postanotyieniafoi umowy ftie b?d^ mialy ZastOsowania.

W przypadku spfZecZnosci porni?dzy postanowieniarni regulammu a postatiowieniami umo\)<^, fozstfzygac

b?dzie tresc uinowy.

5. Strotiy dopuszczaj^ m'ozliwosc dokonywania przez Wykonawc? w trakcie fealizaGji ufflowy nieistottiycb

Zitdan w tfesci feguilaminu (zalacznik m 2 do uiiiowy). do czego wystarcZy pisemfie za\dadoiriieiiie pfZeslane

do ZamafWaji^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona Zirdana byla istotna, nie b?dzie ona NXd^Zaia Strofi

Umowy.

6. Umowa b?dzie fealizowaiia Zgodnie z ofeft^ Wykonawcy ziozon^ w zamowieniu nf 28/us/2017 pakiet II,

w tym zgodnie z Opisem przedmiotu umowy i kalkulacj^ cCnow^ stanowi^cym zalacZnik nr.l do umowy.

ust. 7i ust.8 -jezeli dotycZy Wykonawcy

7. Wykonawca powierza podAt^konawcy/podwykonawcom, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofetcie Wykonawcy

ziozonej w zamowieniu nr 28/us/2017 pakiet II, tj

8. W toku realif^gi umowj Wykonawca moi^ ddkonac c^iany podwykonawy bcid^ ipecygnowac c^^podwykonawy Wskai^nego

w oferde Wykonawy Ctpoi^nej w s^mowieniu nr 28! us!2017 pakiet II. Zmiana bqds^ re;ygnaga winna nastcpic W drodt^e

pisemnego aneksu do umotty.

§2

1. Warunkiem uisZcZetiia oplat jest wykonanie przez Zamawiaj^cego cZytirtosci polegaj^cyCh na:

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

przez Zamawiaj^cegO do -vtyznaczonej placowki Wykonawcy wskazanej w umowie,

2) adresowaniu, oZnakowaniu i opakowaniu przesylek Zgodnie z wymaganiami Wykonawcy okreslonymi

w regulaminie,

3) wypelnieniu przeznaczonyCh dla nadawCy cz?sci w formularzach adresowych,

4) umieszcZeniu oznaczenia potwierdzaj^cego wniesienie oplaty za using? w postaci napisuy nadcuku lub

odcisku piecz?ci o tresci uzgodnionej z Wykonawcy

5) wlasciwym przygotowaniu przez Zamawiaj^cego przesylek pocztovych do nadania oraz sp'orZ4,dzaniu

zestawienia ilosciowego nadanych prZesylek zwyklych Ofaz zesta^^enia (ksiqzki nadawczej) dla przesylek

rejestrowanych. Przedmiotowe zesta\tdenia b?d^ sporzydzane 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 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 okre^eniem kolumn, zaZnaczaj^c w kolumnie „uwagi":

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

^ kategori? przesylki w przypadku prZesylek z przyspieszonym terminem d6r?Czenia — Uzywaj^c

sktom „P",

— gabaryt w przypadku przesylek W gabarycie B uzywaj^c skrotu „B",
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b) zesta'vxaenia dla przesylek nierejestfowanych.

7) nadawaniu przesylek w stanie uporz^dkowanym, q. przekazatiiii przesylek ulozonych strong a'dresow%

w tym sarnym kierunku:

a) rejestrowanych — wedlug kolejnosci wpisow pocztbwej ksi^zce fiadawczej, dokoriywaiiych

z uwzgl^dnieriiem podzialu na: poszczegokie rodzaje uslug, prZesylki krajowe i zag^aixiGzrie, ZAvykle

i z przyspieszonym tertninetn dor^czenia,

b) nierejestrowanych.

2. Wykonawca b^dzie odbieral przesylki z siedziby Zartia-wiaj^cegb pigc razy w tygodniu q. od pbiniedzialku

do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkieiii dfli ustawowo wOlnych od praey. Odbionl przesylek

dokonywac bgdzie upowazniony przedst'awiciel Wykonawcy po okazaniu stosowiiego upowaztii'eriia, ktorego

wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesylek Wykonawca niezwlocZnie dostartzy do 2amaWiaj4;cego

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

roboczego (od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem dni ustawowO wOlnych od pracy) po dniu nadania

przesylek. Ponadto Wykonawca ttiusi umozliwic odbior i nadawanie we wskazanych przez Wykonawc?

placowkach pocztowych, przesylek dostarcZanych samodzielnie przeZ Zamawiajacego 24 godziny na dob?

przez 6 dni w tygodniu, q. od poniedzialku do soboty (za wyjatMeni dni ustaWOWo WOlnych od pracy).

Zamawiajacy b?dzie, infomiowal WykonaWc? o zamiarze nadania przesylek w sobot? z jednodniowyrti

wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi Zamawiajacego w celu odbioru prZesylfek dostarczanych

samodzielnie punkt (placowk?) nadaWczo^odbiorczy (co najmniej jeden) spelniajacy wymagania wskaZane

w ust.3.

3. Wskazany punkt (placowka) nadawcZo-odbiorczy, o ktorym moWa w ust.2, winien znajdowac si?

w odleglosci (obUczonej w hnii prostej) nie wi?ksZej niz 6 km od siedziby Zamawiajacego w Kato'^cach

prZy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki bgdzie mozhwa przy zachowaniu wymogu Odleglosci

od ww. siedziby Zamawiajacego w drodze pisemnego osi^adczenia Wykonawcy skierowanego

do Zamawiajacego. Zmiana niezgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zama^ajacego w Katowicach

b?dzie bezskuteczna.

3a. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiajacego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawcZo-

odbiorcZy spelniajacy wymog okreslony ust. 3. W takim przypadku zapis dotyczacy inFormowania

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

4. Wykonawca zapewnia dor?czenie nadanych prZez Zamawiajacego przesylek pocztoWych na calym ferenie

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poZa jej gtanicami, w tym roWniez poza obszarem Unii Europejskiej.

5. W przypadku przesylek ze zwromym potwierdzeniem odbioru Wykonawca b?dzie dOstatczal do siedziby

Zamawiajacego (zgodnie Z adresem nadania przesylki pocztowej) pokwitowane prZeZ adresata zwrOtne

potwierdzenie odbioru, w terminie do dni roboczych liczac od dnia dor?czenia przesylki adresatowi.

Zwrome potwierdzenie odbioru WykonaWca b?dzie dostarczal do siedziby Zamawiajacego Zaopatrzone

w dat? i czytekty podpis odbiorcy przesylki oraz dat? i cZytekiy podpis dor?czajacego/wydajacegO.

W przypadku nieobecnosd adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie 0 probie

dor?czenia przesylki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat moze odebrac ptZeSylk?. Po Uplywie

terminu odbioru przesylka zwracana jest Zamawiajacemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrattia przez

adresata.

6. Uslug? pocztowa w Zakresie przesylki rejestrowanej uwaza si? za nie^konana je^eli dor?GZenie prZesylki

rejestrowanej lub zawiadomienie o probie jej dor?czenia, nie nastapilo W terminie 14 dni od dnia nadania.

7. Zamawiajacy b?dzie korzystal Wylacznie Ze swojego opakowania przesylek, nie dopnszcZa si? stosowania

opakoWah Wykonawcy.
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8. PrZesyiki pocztOwe stano\d4ce przedmiot niniejszej Umowy obejmuj^ przesylki o gab'arytach A i B.

a) Gabaryt A to przesyiki o wyrniafach:

- ffiinimum — wyifiiaty strony adresowej nie mogq. bye mniejsZe niz 90 x 140 mm,

- maksimum — zaden z 'Wymiatow nie moze przekraczac: M^Sokosc 20 mm, dlugosc 325 mm, sZefokosc 230 mm.

b) Gabarjrt B to pfZesyiki o \^miaraGh:

- minimum — jezeli przynajmniej jeden z wymiarow przekracza wartosc okteslon^ jako maksimum w gabarycie A,

- maksimum — suma diugosci, szerokosci i wysokosci nie przektacza 900 nim, przy czym dlugoac nie moze

ptzektaczac 600 mm.

Przedmiot umo\^ obejmuje rowniez paczki polecone rozumiane jako prZesylki o wadZe powyzej 2 kg.

9. Zamawiaj^cy b^dzie korzystai z wzordw drukow potwieidzenia odbiofu o tresci uZgO'dnionej z Wyko'nawc^

lub wskazanej w regulaminie (zatacznik nt 2 do. umowy). Wykonawca zoboNd^Zuje si? zapewtiic

Zamawiaj^cemu nieodpiatnie dmki zwromych pot^erdzen odbiOiru (ZPO) oraz dfuki z numerem

nadawczym „R" - w ptzypadku ptzesyiek polecooyth. Wykonawca zobowi^Zuje si? dostarczac wyzej

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

10. Wymagania w zakresie adtesowania i opakowania przesylek okreslaj^ naSt?puj^ce akty ptawne:

1) RozporZq:dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie watunkow wykonywania powszechnych using

pocztowych,

2) Regulamin swiadczenia uslug pocztowych w btzmieniu dostarczonym ptZeZ WykonawC?,

3) Polska Norma - kopetty listowe i kattki pocztbwe PN-T-85004,

4) Polska Norma - koperty listowe do automatycznego opracowywania PN-T-85003,

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

6) Swiatowa Konwencja PocZtowa ̂  Protokol Koncowy — Bukareszt 2004 (Dz. U. Nr 206, poz. 1494 z

dnia 8 listopada 2007 r.)

7) Regulamin PocZty Listowej — Protokol KoncOwy — Bemo 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 Z dnia 21

czerwca 2007 r.)

11. Dane o ilosci przesylek pocztowych w obrocie krajOn^m i zagranicznym okteslorte w zalaczniku nr, 1 .do

umowy maj^ charakter szacunkorv^, stanowi^cy element sluzq,cy do skalkulowania wyhagrodzenia

calkowitegO bmtto umowy i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesylek

w podanych w tym zalaczniku ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna dose nadanych w ramach umowy

przesylek moze bye inna niz wskaZana w zalacZniku nt 1 do umowy. pod warunkiem nie ptzekroczenia

wysokosci wynagrodZenia calkowitego brutto umowy okredonego w §6 ust.1 umowy. WykonawCy nie

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

12. Strony dopuszczaj^ mozliwosc skotzystania przez Zamawiaj^cegO z innych rodzajow przesylek, plamych

zgodnie z akmalnym cennikiem Wykonawcy, niz -wymienione w ZalacZniku nr 1 do umow. ptzy zachOwaniu

zasady ■w^razonej w §5 ust.l umowy oraz pod warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych
przesylek nie przekroczy 1% wysokosci wynagrodzenia Calkowitego brutto umowy okreslonego w §5 ustl
umowy. Wykonawca na potrZeby innych rodzajow przesylek zobowi^zuje si? dosfarczyc Zamawiaj^cemu
akmalny centdk WykonawCy.

§3
Tetminy dor?czen
1. Przesylki b?d^ dOr?czane w nast?puj^cych terminach:
1) nie pozniej niz w 2 dni robocze po dniu nadania - w przypadku przesylki z przyspieszonym terminem
dor?czenia,
2) nie pozniej niz w 4 dni robocze po dniu nadania - w prZypadku przesylki bez przyspieSzonego terminu
dor?czenia.

4



Nf zaitn6\^enia: 28/us/2017 \^6f timo^ pakifet ll

Wymienione w pkt 112 terminy dotycz^ przesyiek w obrocie ktajowym.

2. Dzien odbiom przesyiki przez Wykonawc^ a takze dzien doreczerda przesyiki przez Zama-wiaj^cego do

punktu (placowki) nadawczo^odbiorGZego WykOnawcy, o ktorych liiowa w §2 ust.2 umo^STy, taziiaje si? za

dzien nadafiia przesyiki. Wykonawca zobc^^zuje si? zatem przyj^c przesyik? do realizacji w tym samyna

dniu, w ktofym zostala ona odebrana przez Wykonawc? lub dostarczona do Wykbnawcy przez

Zamawiaj^cego celem nadania (dzien odebrania przesyiki przez Wykonawc? lub dbstarcze'nia przesyiki prZeZ

Zamawiaj^cego do nadania b?dzie dniem nadania przesyiki).

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczbnyfn, przesyika nausi zostac przekazana przez

Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu ottzyniania iub odebrania od Zama-wdaj^cego

i w tyin dniu nadana. Dowod nadania przesyiki w placowce operatora wyznacZOnego WykOnarvca

Zobowi^zany b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu niezwiocznie, nie pozniej jednak niz do godiz. 10.00

nast?pnego dnia po nadaniu.

4. Wykonawca zapewnia, iz status nadawcy w roztimieniu ustawy Prawo pocZfOWe, przysiugttje Zania-wdaj^ceniu.

§4

Niedor?czone przesyiki pocztowe Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac do siedziby Zamawiaj^cego

przy ui. Kossutha 13 w Katowicach niezwiocznie po wyczerpaniu tnozliwosci ich dor?'czenia iub wydania

odbiorcy, z podaniem przyczyny zwrofu.

§5

1. Wynagrodzenie caikowite z tytuiu realizacji niniejszej umOwy nie ffloze przekro'czyc kwoty zt

bfutto (siownie: 00/100 ziotych brutto).

2. Wynagrodzenie caikowite brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu za\^era wszelkie kosZ'ty, opiaty

i podatki, zwi^zane z realizacjq, przedmiotu umowy, w tym koszty obierania przesyiek, przemiesZczenia i

dor?czenia oraz zwrotu przesyiek do miejsc przeznaczenia oraz ubezpieCZenia przedrniofu uniowy, a zatem

wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytuiu naiezytego i Zgodnego z obowiqznj^cyrni przepisarni,

wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, 0 ktotym mowa w ust. 1, piatne b?dzie ̂ y okresach niiesi?cznych (okresem rozUcZeiiiowym

jest miesi^c) za dany miesiac z doiu — w terminie 14 dni Hcz^c od dnia wysta'wdenia fakmry VAT za dany

miesi^c, pod wamnkiem, ze dostarczenie prawidiowo wystawionej faktnry VAT do siedziby Zama^aj^cego

nast^i w ciqgu 7 dni roboczych licz^c od dnia -wy^stawienia faktury. W przeciwnym yypadkn termin piatnosci

faktury VAT wynosi 10 ckn licz^,c od dnia dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT do siedziby

Zamawiaj^cego.

4. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozUczeniowym usiugi stanowi sUma dpiat Za faktyczn^ Hose

przesyiek nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci dor?CZenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen

jednostkowych brutto podanych w zaiaczniku nr 1 do umowy — ustalona i obkczona w Oparciu o dostarczon^

przez Wykonawc? spegfikag^ wjkonanjch using dotycz^c^ danego miesi^ca rozHczeniOwego (wykaZ przesyiek

Zwroconych zostanie sporz^dzony jako odr?bny dokument).

5. Wskazane w zaiacZniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto s^ cettanii ryczaitowyrni i z zastrzezeniem

ust.7 nie podlegaj^ ztnianie w trakcie obowi^zywania umowy. Wykonawca nie moze do cen wskazanych

w zaiaczniku nr 1 do umow doliczac zadnych dodatkowych opiat.

6. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wymienione w zaiaczniku nr. 1 do umowy b?d^ mogiy

zostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca do fozliczeh

z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone w zaiaczniku nr 1 do umow. prZy

jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktoregt) obnizenie cen

b?dzie obowi^Zywaio. Niniejsze zostanie potwierdzone przeZ Sttony pisemnym aneksem do umO'^.

lA
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7. Jezeli Wykonawca jest operatorem wyznaczonym w rbzuinieniu usta^^ Prawo pocztowe zobo-wl^Zaiiym do

stosowania can zatwierdzanych przez Prezesa UKE, w przypadku ziniany cennika powoduj^cego wzrost

ktorajkolwiek z can jedtioslkowych bfUtto podanych w Zalaczniku .Hr, 1 do.urno'wy oraz btaku moziiwosci

zastosowania przapisow o taayfach spacjalnych, Wykonawca zobowi^Zuje siig do niezwio'cznego

poinfortnowania o niniajszym Zaraawiaj^cago podaj^c terffiiti wejsda w zycie tiOvyyeh can. Umowa wygasa

w ostatnim dniu obo\wq^zywama dotychczaso-wych can jadfloslkowych brutto podanych w zalaczniku.nrd do

umowy.

8. Zaiiia-wiaj^cy dokoriywac b^dzia wysylki przesylak pocZto-wych stb'sownia do potrzeb, a Wykonawca

oswiadcza, ze nia b^dzie wzgl^dam Zamawiajq-cago wnosii roszcZeh z tytulu ntniajszej b^dz innej ilosci

Wysylanych przasyiak pocztowych niz oktedona w zaiaczniku nr 1 do ufflOWy.

9. ZaniaWiaj^cy zobowi^zuje si? do stalago moiiitorowania konsiimpcji wynagcodzenia calkoWitego umoWy,

o ktoiym mowa w ustl niniejszego paragrafu.

10. Platnosci, o ktbiych mowa w niniajszym paragtafia, dokonywaiie b?d^ w formie ptzaleWa na rachunak

wskazany przaz Wykonawc? na faktutza VAT.

11. Za dzian zapiaty uznaje si? dziah obci^zania rachunku bankowago Zamawiaj^cago.

12. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetM ustawowa za opoznienie w zaplacia wynagrO'dzeiiia, liczOtla od dnia

nast?pnagO, po dniu w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otfzymaniu pisamnego wezwania do zaplaty.

13. Przaniasiania wiarzytelnosci wynikaj^cych z niniajszej umowy prZaZ Wykoiiawc? na osob? tfzeci% Wymaga

pisemnaj Zgody ZamawiajatG'ego pod lygotem niawaznosci.

14. W przypadku zwi?kszenia si? W istotny sposob potrzeb zamaWiaj^cego w zakfesie zamaWafiyCh usiug

pocZtOwych, strony umoWy mog^ dokonac podWyzsZania wynagtodzenia umownago, o ktorym mowa

w uStl. Podwyzszenia nast^i w drodze pisamnego aneksu. WraZ z podWyZszeniem moze nast^ic

przediuzenia terminu, o ktorym mowa w § 9 ust.l, nie dluzej jednak niz o cZtery miesiaiCe. Wynagrodzenie

umowne moze wzrosn^c o kwot? niaprzekraczaj^c% 3 000,00 zi brutto.

15. Na fakturze VAT nalazy wpisac nast?puj^ce dane nabyWcy;

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Watszawie, ul. Grojecka 186j 02-390 Watszawaj NIP:

1070001057.

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

Katowice.

§5a

1. Strony zobowi^zuj^ si? dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego WykonaWcy, 6 ktorym mowa

w §6 ust. 1 umoWy, w tym stOsoWnych cen jadnostkowych bmtto, w zakrasie ktorych zmiany miaiy wpiyw

na koszty realizacji umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wySt^pienia jednej
z nast?puj4cych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i usiug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstaW'e przepisoW

o mitiimalnym wynagrodzeniu za prac?,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdroWomemu lilb wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowome

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 - 10, jezeli zmiany te b?d^ mialy WplyW na koszty wykonania

umoWy przez Wykonawc?.

Dokonanie zmiany Wysokosci wynagrodzenia naleznego WykonaWcy b?dzie mozliwa nie wcZesniej niz po

Uplywie 12 miesi?cy Kcz^c od dnia rozpocz?cia realizacji umoWy.

In
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2. W przypadku zmiany, o ktotej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosc wynagrbdzenia netto nie zmierii siy, a wartbsc
wynagfodzenia brutto zbsfanie wyliczona na podstawie nowych ptzepisow.

Jezeli zniiana stawki podatku VAT bydzie oznaczaia zwi^kszenie ■^nagrodzenia brutto utno^ albo -
w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cynii prZepisatni obowd^zany bydzie odpfOwadZac
Zamawiajq,cy - Zwiekszenie wydatku brutto po stronie Zatiiawiaj^cego, wynagrodzeftie netto umo\s^, w tym
takze odpotviednie ceny jednostkowe netto, zOstan^ obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie
obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie przektoczyi ceny oferty
netto Wykonawcy powiigkszonej o podatek VAT w w^sokosci obotsd^zujq.cej w dniu zlozenia oferty w
zamowieniu nr 28/us/2017.
Powyzsza Zmiana oraz jej wpiyw na kosZty realizacji zamowienia rnusz4 zostac wykazane przez Wykonawcy
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 5.

3. Zmiana t^ysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesianki, b ktorej mowa w Ust. 1 pkt 2 lub pkt
3, b^dzie obejmowac wyl^cznie cz^sc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nast^iia zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy pfzez 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 zdrowbmefflU lub w
zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Zmiana wejdzie w zycie nie
Wczesniej niz w dniu zawarcia przez strony stosownego aneksu oraz bgdzie dbtyczyia wynagrodzenia
naleznego za bkres nie wczesniejszy niz od dnia rozpoczgcia obowiqZywania aneksu.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot?
odpowiadaj^c^ wztostowi kosZtu Wykonawcy w Zwi^zku ze zwi^kszeniem Wysokosci wynagrodZen
pracownikow Wykonuj^cych umow? do wysokosci aktualnie obowiq,zuj^cego minimalnego wynagrodzenia za
prac?, z uwzgl^dnieniem wszystkich obci^zen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrbdzenia. Kwota odpowiadaj^Ca wzrostowi kbsztu Wykonawcy b^dzie odnosic si? wyl^cznie do cz?sci
Wynagrodzenia pracownikdw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, odpowiadajq^cej zakresowii w
jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwi^zane z realiZacj^ przedmiotu umoWy. Powyzsze zmiany oraz ich
wplyw na koszty realizacji zamowienia musz^ 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 Zttiianie o kwot?
odpowiadaj^c^ zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonegO w zwi^zku z Wyplatq, wynagrodzenia pracbwnikom
wykonujq^cym umow?. Kwbta odpowiadaj^ca zmianie kosztu WykonawCy b?dzie odnosic si? Wyi^cznie do
cz?sci Wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprZedzaj^cym, odpowiadajq^cej Zakresowi,
w jakim wykonuj^ oni prace bezposrednio zwiq,zane z realizacji przedmiotu umOWy.

5. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa W ust. 1, kazda z? Stron moze wystipic do drugiej StroUy
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wtaZ z uzasadnieniem
zawierajicym w szczegolnosci sZczegolowe Wyliczenie calkowitej kwoty, o jak^ wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz Wskazaniem daty, od ktorej nast^pila bidz nastipi zmiana wysokosci kosZtdw
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 przedlozcnie dokumentow, z ktorych b?dzie wyuikac, w jakim zakresie
zmiany te maj^ wplyw na kosZty wykonania umoWy, jak np.:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonuj^Cych

przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (cz?sci etatu), w jakim wykonujq. oni prace
bezposrednio zwiqzane z reahzacj^. przedmiotu umowy oraz cz?sci wynagrodzenia odpowiadaj^cej
fe'mu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

(\ MU
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2) pisemne zestawienie wynagcodzen (Zarownb przed jak i po zmianie) pracownikow wykontij^cych

prZedmiot umowy, wraz z kwotami skiadek uiszcZanych do Zakladu UbeZpieczen SpoieGZiiych lub

Kasy Rbkiiczego Ubezpieczenia Spolecznego w czqsd. Enansowanej przez Wykonawc?,

z okre^eniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykontij^ oni prace bezposrednio Z'«dq,zane Z fealizacj^

przedmiota urno\^ otaz czgsci wynagrodzenia odpbwdadaj^cej temu zakcescwd - w pirZypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mdwa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem -w^stepuje Zamaxtiaj^cy, jfest on

uprawniony do Zobdwi^Zania Wykonawcy do przedstat^enia w wyznackonym terminie, nie krotszym niz 5

dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty

wykonania umd^Xy, w tym pisemnego zestawienia 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 dcugiej Stronie informacj? o zakresie, W jakim ZatwierdZa wniosek oraz wskaze kwot?, o ktor^

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zniianie, albo informacj? o niezatwierdzeiiiu wmosku

wraz z uzasadfiieniem.

9. W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniti 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 dokonariie zmiany wysokosci Wynag;rodzenia naleznego Wykonawcy,
zmiana wtaz Z WsZeLkirni jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do umowy.

§6

1. Strony zobowi^Zuj^. sig do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadarniania Sig o Zttiianacb

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 prawidiowo dorgczon^ w przypadku nie

powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron ptzyjmuje na siebie

odpowiedzialnosc Za WSZeMe negatywne skutki wynikle z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego

adresu.

2. StrOny Ustalaj^ ze aktualne adreSy do korespondencji s^ nastgpuji^ce:

WykonaWca:

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojfewodzki w KatowicaCh, ul. KoSSUth'a

13, 40-844 Katowice.

§7

1. Reklamacjg z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi objgtej niniejsz^ umow^ Zamawiaj^cy

moze zglosic do WykoUaWCy po uplywie 14 dni od nadania przesylki rejestroWanej, nie pozniej niz 12

miesigcy w obrocie krajowym i 6 miesigcy w obrocie zagranicznym od ich nadania.

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

reklamaCji przeZ WykonaWCg.

3. W przypadku zaginigcia zwromego potwierdzenia odbioru WykonaWca ZoboWi^zuje sig dO niezwlocznegb

WystaWienia jego duplikam tiiezaleznie od przyczyn zaginigcia.

§8

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego Wykonania umowy, WykonaWCa odpowiada da zasadach

reguluj^cych odpowiedzialnosc operatora pocztoWego okreslonych W ustawie Prawo Pocztowe,

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

8
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2. Wykonawca obowii^Zany jest zapiacic Zafna^aj^cemu kar? umo-wti^ w wysokosd 1% wyfiagtodzerda

caikowitego brutto umowy okredonego w §5 ustl utnowy, jezeli Zafna^aj^cy wyp'owie umow^ za 30

dtiio-v^m wypo-vdedzenieifti w ptzypadku raz^cego narusZetiia pfZez Wykotiawt? jej postan'oxden.

Wypowiedzetiie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwatiiem WykonaWcy db zapfzestama

namsZen z Zasttzezefiiem, iz w razie niezaprzestatiia fiarusZen w terminie wskazanym w pisemiiym

weZwauiUj Zamawiaj^cy wypowie umoW?.

Poprzez raz^ce naruszenie umoWy Strony rozumiej^:

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

2) niedotrzymanie terminoW, o ktorych mowa w § 3 ustl, lub

3) zagubienie przesylki,

- ktore mialo miejsce W stosunku do do najmniej 9 pfzesylek.

Raz^ce naruszenie umoWy nie wyst^i w przypadku, gdy przyczynq, Zaistniaiej sytuacji byly okoliCzfiosci sily

wyzszej.

W przypadku wypoWiedzenia umowy odpowiednie Zastosowanie znajdzie §9 tist. 3 umoWy.

3. Zamawiajq:cy bgdzie mial prawo do wypowiedzenia umowy za 30 dniowym okresem wypowicdZenia oraz

do nalicZenia kary umownej W wysokosci 1% wynagrddzenia calkoWitego brutto fowrtiez

w przypadku:

- naruszania postanowien umowy oraz niezaprzestania naruszen pbmimd WeZWania pisemnego lub

maildwego, skierowanego do WykonaWcy prZez jedn^ z osob, o ktbtych mowa W § 10 ustl,

- gdy realizacja posZczegolnych cz^sci lub caiosci przedmiom umdWy opoznia si? z przyczyn zaleznych

od WykonaWCy poWyzej 10 dni albo jezeli przedmiot umdWy jest wykonywany w spdsob wadliWy lub

sprzecZny z umow^przez okres powyzej 10 dni.

4. Wypowiedzenie umoWy winno nast^ic w formie pisemnej pod rygofem niewaznosci i pdwinnd zawierac

uzasadnienie.

5. W przypadku niedotrzymania z przyczyn lez^cych po strouie Wykonawcy terminu zwtbiu do nadawcy

zwromego potwierdzenia odbiofU przesylki, lub dostarCzenia zwroffiego potwierdzenia odbioru bez dafy

i czytekiego podpisu odbiorcy przesylki oraz bez daty i czytelnego podpisu dor?CZaj^cego (wydaj^cego),

o ktorym moWa w §2 ust.5 umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umdwn%

w wysokosci 50,00 zlotych Za kazdy przypadek niedotrzymania jednego z WW. Warunkow.

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

z^dac od Wykonawcy ddszkodowania UZUpelniaj^cego.

7. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze poroZumienia stron w terminie uzgodniottym mi?dzy

Zamawiajacym a Wykonawcy.

8. W przypadku wypowiedZenia Umowy Wykonawcy b?dzie przyslugiwala wyl^CZnie cz?sc Wynagcodzenia Za

uslugi zrealizowane do dnia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o Wartosci kar umownych naleznych

Zamawiaja;cemu na podstawie niniejszej Umowy.

9. W raZie Zaistnienia istomej zmiany okoUcZnosci poWoduja^cej, ze Wykonanie umoWy nie lezy

w interesie pubkcznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwiU zawarcia umowy, Zamawiajacy moze

odst^pic od umowy w terminie 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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§9

1. Umowa b^dzie realizowatia od dnia (tu ̂ stanie ivpisana data rotpoc^da :

umoa^ jt. 16.01.2018 r. alhopodpiiejstp data wskar^naprrpsi Zamamcyacego) do dnia 31.12.2019 r. z zast±Zezeniein

ust2.

2. Umowa niniejsZa przestaje oboAsi^zywac (wygasa):

a) z chwil^, wydatkowania (wycZerpania) kwoty wynagrodZenia brutto wskazanej w §5 ust.l umois^; umowa

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

na zfealizowanie zadnej z uslug obj^tych przedmiotem umo^, bior^c pod uwag? pottzeby

2ama\vdaj^cego; Zamawiajycy zobowiyzuje si? poinfotmowac o fiiniejszym Wykofiawt? na pisniie;

b) w dniu upiyWu okresu, na jaki iimowa zostaia zawarta, x^nikaj^cego z ustl, bez wZgl?du

na okolicZnosc, czy kwOta wynagrodZenia brutto, o ktotej moWa w §5 ust.l umowy, Zostaia ty^czerpana;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §5 ust.7 umowy.

Wykonawcy nie ptzysluguj^ z po'wyzszych tytuiow zadne roszczenia w stosunku do Zamaxdaj^cegO.

3. W przypadku zakonczenia obOwi^zywania umowy, Strony zobowi^zuj^ si? do dokonania w termini?

jednego miesi^ca od zakonczenia jej obOwi^zywania, rozHcZenia \^konanych using, liczby nadanycb,

dostarcZonych oraz - w formie odr?bnego rozHczenia - ZTanoconych przesylek, oraz zastosowanyth oplat,

a w razie potrzeby rowniez do zwrom kwot nienaleznych wynikaj^,cycli z takiego rozliczenia, na podstawie

AyrstaAdonych przeZ Wykonawc? faktur koryguj^cych VAT.

4. Zrealizowanie umoAsy zostanie potwierdzone protokotem koncowym, ktory winien s'tMerdzac, Czy nast^pilo

nalezyte wykonanie umowy.

§10

1. Osobami upOwaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokotu koncotvego oraz odpOAdedzialnymi

za zgodnosc realizacji zamoAdenia obj?tego niniejsz^ umow^ z pOstanOAdeniami umoAAy, a takze

do dokonywania uzgodnien przeAddzianych niniejsz^umowq, s^p , tel , adres

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

Dla skutecznosci AAystarczy dzialanie jednej z avav. osob.

2. Osobq, upOAvaznion^ ze strony WykonaAvcy do podpisania pntokolu konco'wegp oraz zo'boAd^zan^

do nadzorowania realizacji umoAvy, a takze do dokonywania uzgodnien przeAddzianych niniejsz^ umoAv^ jest

p  , tel lub ,, adres e-mail:

3. Do kontaktu av sprawach dotycZatcych zwrotow do nadawcy przesylek po Avyczei^aniu mOzUAvOsci ich

dor?czenia lub AAydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt (placowk?) miesZcZ^cy si? pod adresem:

tel ,

adres e-mail:

faks

4. Ewentualna zmiana osob Avskazanych Av ust.l, ust.2 lub ust.3 niniejszego paragrafu dla sAvojej skutecZnosCi

b?dzie Avymagala jedynie jednostronnego pisemnego osAdadczenia skierowanego do dmgiej Strony umoAvy.

§11

1. W trakde trwania umoAsy, a takze po jej roZAd^zaniu Wykonawca, jego pracoAVnicy oraz inne osoby lub

podmioty, ktore Ayyst?puj4 po stconie Wykonawcy prZy realizacji niniejszej umowy s^ zobOAd^zane do

zachowania w tajemnicy Avszelkich informacji oraz danyCh dotycz^cych ZamaAdaj^cego, w tym

technicznych, finansoAcych, handloAxych, prawnych i organizacyjnych, medycznych, danych osoboAsych

podstawOAtych, jak i wrazliAych, uzyskanych w trakcie reahzacji umoAy niezaleznie od form UZyskania tych

informacji oraz ich zrodla. OdpOAdedzialnosc za naruszenie tego n'akaZu spoczywa na Wykonawcy.

Ujawnienie kforejkolAdek informacji stanoAd^cej tajemnic? uprawnia ZamaAdaj^cego do roZAd^zania umoAy

10
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bez wypo-vdedzema oraz ilaliczetiia WykonaWcy kaiy iitnownej w w^sokosci 1% ■wynagrodzeilia caik6\itdfeg5
brutto, o ktorym mowa w §5 ustl umowy, a takze do powiadomieflia stosownych ofganow.

2. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby lub podnaioty, ktore wystgpujq, po stronie Wykonawty przy
realizacji fiihiejszej umowy zobowi^zane do zachoWaflia tajemtticy, o ktdrej mowa W ustl OraZ dO
podpisatiia przed przysti^ieniem do realizacji niniejszej umowy oswiadczeiiia 0 tresci stanowi^cej zalaczriik
do umowy — oswiadczenie dot, zachowania tajemnicy . Podpisane oswiadczenia nalezy niezwiocznie ziozyc
na rgce jednej z osob Wskazanych w §10 ust.l umowy.

3. Nie stanowi^ tajemnicy informacje dotycz^ce Zamawiaj^CegO, ktore prZed zawarciem niniejszej umowy
lub po zaWarciu niniejszej umowy stan^ si? dost?pne publicznie.z poWodu okolicznosci niezaleznych od
WykonawCy.

§12

1. Umowa niniejsza zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie art. 138g i nn.
ustawy PraWo zamowien publicZnyCh.

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 pirZepis art. 138g i nn.
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawa Kodeks cywilny.

4. Ewenmakie spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni?ciu s4;du
wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (KatoWice).

5. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umoW? zgodcde Z ofert^ Wykonawcy Zlozonq, W zamowieniu
nr 28/us/2017 pakiet II.

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

zalaczniki do umowy:

s^ o ^ Zal^cznik nr 1 Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa
O ^ ^■g 3 zaiq,Gznik nr 2 ̂  Regulamin swiadcZenia using pocztowych Wykonawcy
O  O

^  § "g z^cznik nr 3 — Wykaz maszyn, punktow (placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy oraz WZor
M  -S "S . • -
b' o' S uQoWazmema

^ ̂Q  2d^cznik nr 4 — Wzor oswiadczenia
^ 5 §5) Z^^cznik nr 5 - Peinomocnictwo

"H

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA
■«) 2

RAD5(
KiEROWNiK

Dziahi Inwesg^i Zamowien Publicznyci
L \ Slitski^^^fcjahi V/ojewodzkicgo"OZJe? 2drowia w Katqwicacli

T .2.813 S ^ 11

Tomn.^7
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wzor zatqcznika nr 3 do umowy nr (pakiet II)

Wykaz punktow (placowek) nadawczo-odbiofczych Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJACEGO/NADAWCY Jednostka organizacyjna WYKONAWCY-przyjmujqca przesyiki

Up.
Nazwa jednostki organizacyjnej

ZAMAWIAJACEGO

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosd)

Adres

(ulica, nr)
Punkt (piacowka)

nadawczo-odblorcza

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres (ulica,nr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8laski OW NFZ
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice
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Pieczqtkajednostki organizacyjnejr
wystawiaj ̂cej upowaznienie

Upowaznienie
do odbioru i nadania przesylek w ramach realizacji umowy m .... z dnia...

Upowa^enie nr wydane dnia

Imi§ inazwisko

upowazniony jest do odbioru i nadania przesytek w ramach realizaeji umowy.

Upowaznienie jest wame, wraz z dokumentem tozsamosci

seria i nr , od dnia rozpocz^cia do dnia zakonczenia obowi^z3wania umowy.

ZAMAWIAJ^CY WYKONAWGA
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UMOWANr

2awatta w diliu w Katowicach pomigdzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia

Sl^skim Oddzialeth Wojewodzkim w Katovdcach, w imieniu ktofego dziaia:

—  , zwanym dalej „Zaittawiaj^cym"

a

z  siedzibq, w , adres: ....> dziaiaj^cym

na podstawie , w imieniu ktorego dziaia;

, zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nastepujsiGej :

§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 przypadkaGh

okreslonych prawem takze innej osobie, okreslonej kwoty pienieznej), w obrocie krajowym, w tym na tfereny

wiejskie, oraz w obrocie zagranieznym zgodnie z SIWZ i ofert^, Wykonawcy z dnia

2. Przedmiot zamowienia obejmuje realizowanie przekazow w obrocie migdzynarodowym (przekaZy poGztowe

zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawc? oraz Zwrot kwot pieni^znyGh okre^onyGh w ptzekazaGh

pocztowych do NadawCy w przypadku wyczerpania mozliwosci dor^czenia lub wydania adresatowi

zagranicznemu.

3. Umowa obejmuje zwrot do nadawcy przekazow po wyczerpaniu mozliwosci ieh dor^czenia lub wydania

odbiorcy. Umowa obejmuje rowniez przeszkolenie pracownikow Zamawiaj^cego w zakresie dbslugi Strony

intemetowej do wysylania przekazow w przypadku, gdy WykonawGa uzna przeszkolenie za konieczne

do prawidlowej reaHzacji umotvy (wowczas szkolenie zostanie przeprowadzone w ci^gu 14 dni od dnia

zawarcia umowy). Cena ww. uslug Zostala zawarta w cenie przekazow pocztowych.

4. Zamawia:j^Gy wymaga, aby przekaZy pocZtowe byly reaHzowane na zasadach okresloUyGh w powszechnie

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

pocztowe (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) oraz na zasadach okre^onyCh w aktaCh wewngtrzuych

Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo poGZtowe (j.t. Dz. U. z

2017 r., poz. 1481 ze zm.), tj. w Regrdarninie (ewentualnie regulaminach) sWiadcZenia uslugi przekaZu

pocztowego Wykonawcy (zwanym dalej „regulaminem"), stanowi^cym zalacznik nr 2 do umowy. ZastrZega

si?, ze postano-«denia regulaminu niezgodne (sprzeczne) z po'stanowieniami umowy nie b?d^ ndaly

zastosowania. W przypadku sprzecznosci pomi?dzy postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy,.

rozst±zygac b?dzie tresc umowy.

5. Strony dopuszczaj^ mozliwosc dokonywania przez Wykonawc? w ttakcie realizacji umowy nieistotnyeh

zmian w tresci regulaminu (zalacznik nr.2 do umowyk do Gzego 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 realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w Zamowieniu nr 28/us/2017 pakiet III,

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

ust.6i ust.7—zostariie uwZgl^dniony w umowie tylko jezeli dotyczy Wykonawcy

7. Wykonaafca poivier^y podwykoHapg/podoykonawcom, ^mowienia wska^anci w dferde Wykoriawg ■ t(io'^nej

w t^momeniu nr2S I us!2017pakiet 111, tj.
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8. W toku realis^agi umowy Wykonawcci mo^ dokonac t(mianj podwykonawy bc^d^ spetygnowac t^podwykon'awy vi^skapat.

n> oferde Wykanawy t^o^nej w ̂amowieniu nr 28! usj2017 pakiet Hi. Zmiana bnds;_ retygnaga mnna nastcpic & drodey

pisemnego aneksu do umony.

9. Przez dni robocze taalezy rozumiec wsZystkie dni kalendarZo\ve za wyj^tkiem drd ustawowb wblnych

bd pracy (tj. dni s\^^tecznych braz niedziel).

10. Przez bdbibrc? nalezy tbZumiec adresata lub inn^ bsbb? uprawnibn^ db bdbibru kwbty bkfeslbnej

w przekazie pbcztowym Zgbdnie z bbb^xd^zuj^cymi przepisami, w szczeg'blnbsci stbsbwnie db regulac)i

art. 37 ustawy Prawb pbcztbwe.

11. Strbny Umb-v^ mog^ rbzszerzyc w drbdze pisenanegb aneksu zakres prZedmibtbwej urnbwy (tj. zwi^ksZyc

ilbsc zatnaudanych using) w bpardu b bkredbue w umbude ceny jedhbstkbwe. W takim prZypadlm Strbny

nie inUszsi, ■vSrskazywac ilbsci zama^sdanych pbSzcZegblnych Using. WyUagrbdzenie utnbwne b^dzie mbglb
wbwczas \^rbsnq,c o kwbt? nie wyzsz^ niz 5 000 gl.

12. Niezaleznie bd regulacji ust. 11 Strbny Umbwy rnbgq, dbkbnac przedluzenia terminu bbbAsd^zywania utnbwy.
Przedluzenie tfertninu nast^i w drbdze pisemnegb aneksu. Strbny tnbg^ przedluzyc termin bbb^^zywania
urnbwy niaksynialnie b cztery rniesi^ce.

§2

1. Z zastrzezbniem § 2 ust.5 braz ustSa przekazy pbcztbwe b^d^, zlecane db realizacji pbprzeZ strbn?
intemetbw^ (adres www) na zasadach bpisanych w niniejsZej umbwie braz regulaminie
Wykbnawcy zgbdnie z § 1 ust. 4.

2. Kbrzystanie ze wskazanej w ustl strbny internetbwej nie wyrnaga instalbwania zadnegb dbdatkbWegb
bprbgrambwania przez Zamawiaj^cegb. Wykbnawca udziela Zamawiaj^temu w bkresie bbbwi^Zywania
niniejszej umbwy i w celu jej realizacji wsZeUdch praw niezbgdnych db kbrzystania z ww. strbny interUetbwej.

3; Numer kbnta Wykbnawcy db dbkbUywania wplat srbdkbw finansbwfch na przekazy pbcZtb\ve b^d^c'e
przedmibtem niniejszej urnbWy

4. Numer kbnt'a db dbkbnywania zaplaty wynagrbdzenia z tytulu realizacji niniejszej umb^w^ (§ 4 ust.3) b^dzie
wskazywany kazdbrazbwb na -^stawianych przez Wykbnawcy fakturach.

5. W sytuacji, gdyby realizacja umbWy w zakresie przekaZbW pbcztb^ch krajbwych ani pbprZez strbn?
intemetbw^, ani na zasadzie prbcedury awaryjnej bpisanej w zalaczniku nr 1 db umbwy. z przyczyn
niezaleznych bd Wykbnawcy nie byla mbzliwa, strnny dbpusZczajq. realizacj? przekaZbw pbcztb\t^ch
w placbwkach Wykbnawcy, jednak tylkb db czasu ustania przyczyn niernbzliwbsci reaHzacji umb^ na
zasadach j.w. Wykbnawca dyspbnuje cb najmniej jedn^ tak^ placbwk^:

(adres).
5a. Zamawiaj^cy dbpuszcza mbzliwbsc realizbwania przekaZbw pbcZtbWych Zagranicznych w plabbwce

pbcztbwej, jezeh Wykbnawca nie pbsiada mczUwbsci realizbwania elektrbnicznych przekaZbw pbcztbtieych
zagranicznych.

6. Wskazany punkt (placbwka), o ktbrym mbwa w ust.5, znajduje si? W bdleglbsci (bblicZbUej w Hnit prbstej)
nie wi?kszej niz 6 km bd siedziby Zamawiaj^cegb w Katbwicach przy ul. Kbssutha 13. Zmiana wskazanej
placbwki b?dzie mnzhwa przy zachbwaniu wymngu bdleglbsti bd ww. siedziby Zama\daji^cegb.

7. Wykbnawca zapewnia dbr?czenie przekazbw pbcztbwych krajbwych na calym terenie Rzeczypbspblitej
Pblskiej oraz zagranicznych db dbwblnie wskazanegb kraju.

8. Dbr?czenie przekazu lub zawiadbmienie o prbbie jegb dbr?czenia, winub nast^ic w ciqgu dm
bd dnia uznania rachunku bankbwegb Wykbnawcy kwbt^ bkreslbnq, w przekazie pbcZtbwym.

9. Dane o ilbsci przekaZbw pbcztbttych bkreslbne w zalaczniku nr 1 do umbwy maj^ charakter szacunkowy
i stanbwiq, element sluz^cy db skalkulbWania wynagrbdzenia calkbwitegb bruttb umbwy. Nie pbwbduj^ bne
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powstaiiia po stronie Zama^daj^cego zobowiqzania do nadawania przdSylek -w podatlyth w tyrti Zai^cztiiku
ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w rainach umotvy ptzesyiek moze bye inna rdz wskazana
w zaiaczniku fir 1 do umowy. pod wamnkiem fiiepfzektoczenia '«^sokosci wyiiagrodzenia calkowitego
brutto umo\^ okte^oHegO w §4 ustl umowy. Wykonawcy nie ptzysluguj^ z tego lytulu zadne tosZcZenia

, w stOsuftku do Zamawiaj^Gego.

§3

Tefminy dor^cZen

1. Przekazy pocztowe b?dq, dor^czane w ci^gu ... dfli robocZych licz^c od dnia uZilania rachunku bankowego
Wykonawcy kwot% odpowiadaj^c^ kwocie przekazu.

2. W przypadku zwrota przekazow po wyczerpaniu mozliwosci ich dor^czenia Itib wydania odbiorcy kwot
przekazow, kwoty te przekazywane bgd^ niezwiocznie, nie pozniej jedttak niz w ciqgu sie'dfniu dni robocZych
licz^c od uplywu terniinu do odbioru przekazu przez odbiorce, bez potr^cenia odrgbnej opiaty Za zwrot, na
rachunek bankoWy Zamawiaj^cego — W takich przypadkach WykonaWca
zobowi^zuje si? nieZwiocznie poinforniowac Zarnawiaj^cego o przyczynach zwrotu.

3. WykonaWca nie moze ograniczyc kwoty przekazu.
4. Potwierdzenie przyj?cia przekazu do realizacji musi nast^pic w tym samym dniu w ktdryin tniaio niiejsce

zasilenie rachunku battkoWego.

§4

1. Wynagrodzenie caikowite z tytulu realizacji niniejszej umowy nie moze przekrocZyd kwoty Zl

brutto (slownie: 00/100 ziotych brutto).

2. Wynagrodzenie calkowite bmtto Okre£one w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, opiaty

i podatki, zwiqzane z realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty nadania i dor?cZenia oraz 2wrotu

przekazow pocztowych oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatern WsZelkie koszty, jakie WykonaWca

poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowiizujicymi przepisami, Wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za realizacj? kazdego z przekazow pocztowych b?dzie 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 pfzekaz wynosi

zl.

4. Wynagrodzenie za realizacj? przekazow platne b?dzie w okresach miesi?cznych za dany miesiac z dolu

W terminie 14 dni liczic 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 nast^i w ciigu 7 dni robocZych licz^c od dnia wystawienia faktury. W przeciwnym wypadku

termin platnosci faktury VAT okresla si? jako do 10 dni hcZic od dnia dostartzenia prawidlowo wystawionej

faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego.

5. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje si? miesiic kalendarzowy.

6. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozhczenioWym uslugi stanowi suma oplat za faktyezni Hose

przekazow nadanych i zWroconych po wyczerpaniu mozUwosci dor?czenia lub Wydania odbiotcy, wedlUg cen

jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy — ustalona i ObHczona w oparciu o dostarcZoni

albo udost?pnioni przez WykonaWc? na stronie intemetowej spegfikagi nykonanych ustug dotyczici danego

miesiica rozliczeniowego (z wyodr?bnieniem Wykazu przekazow pocztowych zwtoconych).

7. Wskazane W zalaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto (prOwizja proceritowa oraz wysokbsc opiaty

za jeden przelew) si cenami ryczaltowymi i z zastrzezeniem ust.8 nie podlegaji zmianie w trakcie

obowiiZjwania umowy. Wykonawca nie moze do cen wskazanych W zalaczniku nr 1. do umowy doliczac

zadnych dodatkawych oplat.

Mi
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8. Z inicjaty\^^ Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wyniietiione w zalacztiiku nr 1 do umowy b^d^ ffiogiy
zostac obnizone w trakde realizacji umowy. W przypadku zaistnienia fakiej sytuacji Wykoriawca do fozlicZed

z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okredone w zakczntlai nr 1 do nrfiowy przy

jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktbrego obnizenie cen

bgdzie obowiqZywalo. Niniejsze zostanie potwierdzone przez Strony pisernnym aneksem do ttfnowy.
9. Jezeli Wykonawca jest operatorem wyznaczonym w rozurnieniu ustawy Pfawo pocztOwie, zobo\d^Zanym

do stosowania cen zatwierdzanych przez Prezesa UKE, w przypadku zmiany cetinika pO'^^oduj^cego wzrbst

ktorejkoltxdek z cen jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr l .do unaowy oraz braku mozHtvoM

zastosowania przepisow o tatyfach specjalnych, Wykonawca zobowi^zuje si? dO niezwlocznego

poinformbwania o niniejszym Zamawiajqcego pbdaj^c termiti wejscia w zycie nowych cen. Umowa wygasa

w ostatnim dmu obowi^zyWania dbtychcZasowych cen jednostkbwych brutto podanych w zalaczniku nr .1

do umowy.

10. Zamawiaj^cy dokonywac b?dzie wysyiki przekazow pocztowych stbsownie do potrZeb, a Wykonawca

oswiadcza, ze nie b?dzie wzgl?dem Zamawiaj^cego wnosil roszczeh z tytulu mniejszej b^dz innej ilbsci

wysianych przekaZow pocztowych niz okredone w zaiaczniku nr 1 do umowy.

11. Zamawiaj^cy zobowiqzuje si? do stalego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkbwitegb umowy,

o ktorym mbwa w ust.1 niniejszego paragrafu.

12. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rbzliczeniowym usiugi dokbnywane b?dzie w formie

przelewm, z dolu, na rachunek wskazany przez Wykbnawc? na fakturze VAT.

13. Za dzien zapiaty uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku bankbwego Zamawiaj^cego.

14. Zamawiaj^cy zaplaci Wykbnawcy bdsetki ustawowe za opdznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone bd dnia

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

15. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj4,cych z niniejszej umo'^ przeZ Wykonawc? na osob? trzeci^ wymaga

pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiaj^cego.

16. Wynagrodzenie umowne moze zostac zmienione 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. Grdjfebka 186, 02-390 Warszawa, NIP:

1070001057.

Odbioic^ i pdatnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wbjewddzki NFZ, ul. Kossiitha 13, 40-844

Katowice.

18. Wpiata srodkow finansowych, ktore b?dq, dor?czane adresatowi przekazem pocztowym b?dzie nast?pbwaia

przed nadaniem danego przekazu.

§4a

1. Strony zobowi^zuja^ si? dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mbwa

w §4 ust. 1 umowy, w tym stosownych cen jednostkowych brutto, w zakresie ktorych zmiany mialy W7pl3w

na koszty realizacji umowy, w forrnie pisemnego aneksu, kazdorazbwo w przypadku •«ysti|pienia jednej

z nast?puj^cych okohcznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i using,

2) zmiany wysokbsci minimalnego Wynagrodzenia za prac? ustaionego na podstaX^e ptzepisow

o fflinimalnym wynagrodzeniu za prac?,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoiecznym lub ubeZpieczeniu zdrowbtnemu lub wysokosci

stawki skiadki na ubezpiecZenia spoieczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposob okte^bny w ust. 2 - 10, jezeh zmiany te b?d^ miaiy wpiyw na kosZty wykonama

umowy przez Wykonawc?.
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Dokonaiiie zrniany wysokosci \^nagrodzenia naleznego Wykonawc^ b^dzie rriozEwe nie wCZesflifej rdz po
upljrwle 12 ffliesi^cy liczq,c od dnia rozpocz^cia realizacji umowy.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosc wynagrodzenia netto nie Zfnieni si?, a wartosc

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie noti^ch przepisow.
JezeE zmiana stawki podatku VAT bgdzie oznaczala z-vd^kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo -

w sytuacji, gdy podatek VAT zgodtue z obowi^zuj^cynai przepisami obowi^zany b^dzie odprowadzac

Zaniawiaj^cy - zwigkszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie netto uffiowyj w tym

takze odpowiednie ceny jedUostkowe netto^ zostan^ obnizone w taki sposob, aby po doEczeniu aklualtue

obowi^zujq,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 28/us/2017.

PowyzSza zmiana oraz jej wplyw na koszty reaEzaCji zamowienia muszy zostac wykazane prZez Wykonawc?

w oswiadczeniu, o ktorym rnOWa 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^ila zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawc? w zwi:q;Zku z Wejsciem w Zyde

przepisow odpowiednio Zmieniaj^cych wysokosc rninimalnego wynagrodzenia Za ptac? lub dokonuj^cych

zmian w zakresie zasad podlegarna ubezpieczeruom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w

zakresie wysokosCi stawki skladki 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, wynagrodzerue Wykonawcy ulegnie zmiattie o kWOt?

odpowiadaj^c^ wzrosfowi kosztu Wykonawcy w zwiqzku Ze zwi^kszeniem wysokosci wynagrodzen

pracownikow wykonujq,cyCh umowg do Wysokosci akfualnie obowi^zuj^cego minimalnego wynagrodzenia Za

prac?, z Uwzglgdrueniem Wszystkich obci^zen pubEcznoprawnych od kwoty wzrosfu minimalnego

Wynagrodzenia. Kwota odpowiadaj^ca Wzrostowi kosZtu Wykonawcy b^dzie odnOsic si? wyli^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 reaEzacji zamowienia muszi zostac wykazane przez Wykonawc? we wniosku, o kforym
mowa W ust. 5.

4. W przypadku Zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie Zffiianie o kwot?

odpowiadajici zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonegO w zwiizku z wypiati wynagrodzenia pracOWnikom

wykonujiCym umow?. Kwota odpowiadajica zmianie kosztu Wykonawcy b?dzie odnosic si? Wyiicznie do
cz?sci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajicym, odpowiadajicej zakresowi,
w jakim wykonuji oni prace bezposrednio zwi^zane z reaEzacji przedmiom umowy.

5. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystipic do drugiej Strony

z wnioskiem o dokonarue zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz Z uzasadmeniem
zawierajicym~ w szczegoEiosci szczegolowe wyEczenie calkowitej kwoty, o jaki wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastipila bidz nastipi zmiana WysokosCi kOsztbw

wykonania umowy uzasadniajica zmian? Wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeE z wnioskiem Wyst?puje WykonaWca,
jest on zobowiizany wykazac (udowodnic) fakt zaistnienia przeslanek, o ktorych mowa W ust.l oraZ

okoEcznosc, iz przesianki te maji wplyw na koszty wykonania umoWy przez Wykonawc?. Wykazanie winno

nastipic w sZczegoEiosci poprzez prZedlozenie dokumentow, z ktorych b?dzie wynikac, w jakim Zakresie
zmiany te maji wplyw na koszty wykonania umowy, jak np.:

1) pisemne zestawienie Wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikdw WykonujiCyCh

przedmiot umoWy, wraz z okresleniem zakresu (cz?sci etatu), w jakim Wykonuji oni prace

bezposrednio zwiizane z realizacji przedmiom umowy oraz cz?sci wynagrodzenia odpowiadajicej
temu zaki esOwi - w przypadku zmiany, o ktorej moWa w ust. 1 pkt 2, lub
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7.

2) piseriine zestawienie wynagrodzen (Zarowno prZed jak i po zmianie) pracowrdkow ■^koTiuj^.cyeh
przedtniot utnowy, wfaz z kwotarrii skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoiecZnego w cZ^sci finansowanej ptZeZ Wykonawc?,
z okresleniem zaktesu (cZ^sci etatu), w jakim ■wykonuj^ oni prace bezposrediiio zwi^Zafie z rfealiZacj^
prZedtniotu umowy otaz cz^sci ■wynagrodzefiia odpo\viadaj^cej teniu zakresovw - w ptzypadka ztuiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3.

W przjrpadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wiiioskiem wyst^puje Zamawiajq;cy, jest oti
uprawtiiony do zobowi^zariia Wykonawcy do przedstawienia w wyznaGZOilym terminie, nie krotszym niz 5
dni roboczyeh, dokumentow, z ktorych b^dzie wynikac, w jakim zakresie zmiaiia ta ma wplyw na koszty
wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia Wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2.
W termime 14 dm od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strofia, ktora otrzymala wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwof?, o ktdri^
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj? o niezatwierdzeniu wniosku
wraZ z uzasadnieniem.

W prZypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub GZgsciowym
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 sig odpowiednio.

10. W prZypadku Zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzerda nalezUego WykOnaWGy,
zmiana wraz z Wszelkimi jej konsekwenGjami dla wynagrodzenia umoWy zostanie wprowadzona W dtodZe
pisemnego aneksu do umOwy.

9.

§5
1. Strony Zobowiq,zuj^ sig do niezwiocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sig o zmianaeli

dotyez^eyGh okreslonyeh w umowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespondenGji,
bez kordecznosGi sporz^dzania aneksu do niniejszej umoWy. KorespondenGjg dorge^on^ na adresy
do korespondenGji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dorgczon^ nawet w przypadku
niepowiadondenia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda Ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedziakiosc za wszelkie negatywne skutki ■wyrdkie z powodu niewskazania drugiej Stronie aktuakiego
adresu.

2. Strony ustalaj% ze aktualne adresy do korespondeneji S% nastgpuj^ee:
Wykonawca:
Zamawiajqcy: Narddowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul.
Kossutha 13, 40-844 Katowice.

§6

1.

2.

Reklamaejg z tytulu niewykonania lub nienalezjrtego wykonania uslugi objgtej niniejsz% umow^ Zaffiawiaj^Cy
moze ZglOsic do WykonaWGy pO uplywie 14 dni liez^e od dnia nastgpnego po terminie nadania prZekazU
poGZtowego, nie pozniej niz w ei^gu 12 miesigey od dnia nadania.
Termin udzielenia odpowiedzi na reklamaejg nie mOze przekroGZyc 30 dni Ugz^g od dnia otrzymania
reklamacji przez Wykonawcg.

§7

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umo-w^, Wykonawca Odpowiada na za'sadach
reguluj^cych odpowiedziakiosc operatora pocztowego okredonych w ustaWie Prawo PoGZtoWe,
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
calko-wdtego bnitto umo-wy okredonego w §4 ust.l umo-wy, jezeli Zamawdaj^cy wypowie umowg za 30

f\
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diUowym wypowiedzeniem w prZypadku raz^cego naruszeiiia przez Wykolia^cg jej postailb-vden.

Wypo^wedZeriie umowy ̂ dnno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykotiawc^ do zaprzestania

nafuszen z zastfzezenifem, iz w razie niezaptzestania naruszen w terminie wskaZanym w piseftinytn

wezwaniu, ZamaAdajstcy wypcwie urriow^.

PopfZeZ raiz^ce narusZefiie umowy Sttony rozufniej^ brak mozliwosci ztealizowaiiia przekaZtl po'cztOwego.

Raz^ce tiaruszenie uitiowy nie wysta(pi ̂  przypadku, gdy przyczynq, braku fnozliwosci zrealizowaiiia

przekazu pocZtowego b'yly okoKcznosGi siiy wyzszej.

W ptzypadku ■Wypowiedzenia umowy odpowiednie zastOsoWanie znajdzie §8 ust 3 umowy.
3. Wykonawca obowi^zany jest zapiacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w Wysokosd 50 zl za kazdy dzien

zwioki w ptzypadku nietetmiuowego nadania ptzekaZow pocztowyoh (§ 3 ustl).
4. Zamawiaj^cy moze z^dac od WykonaWcy zapiaty katy umownej w wysokosd 200 zl za kazdy d^idn Zwioki

w ptzypadku nietetmiuowego potwiefdzenia ptZyjgda do teaUzacji ptzekazu, w ptzypadku niedokonania
potwietdZenia ptzyj^da do tealizacji ptzekazu w tym samym dniu, W ktotym nastqpilo Zasilenie tachunku
bankowego.

5. Wypowiedzenie umoWy, o ktotym mowa w ust. 2, wiuno nast^pic w tetminie 7 dni licz^c od uplyWu
tetminu oktedonego w pisemnym wezwaniu do zaptZestania Uaruszen, poptzez pisemne oswiadczeuie
zlozone Wykonawcy. W ptzypadku odst^ienia od umowy odpowiednie zastosOwanie znajdzie §8 ust. 3
umowy.

6. W ptzypadku, gdy WysokOsc katy umownej nie wystatczy na poktyde powstalej szkody, Zamawiaj^cy moze
z^dac od Wykonawcy odsZkodowania uzupelniaj^cego.

7. Umowa moze bye tozwi^zana w dtodze potozumienia stton w tetminie uzgodnionym mi^dzy
Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

8. W ptzypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b^dzie ptzysiugiwala wyl^cznie cZgsc Wynagtodzenia za
uslugi ztealiZowane do dnia tozwi^zania Umowy, pomniejszona o Wartosci kat umownych nalezUych
Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

9. W tazie Zaistnienia istomej zmiany okolicznOsd poWoduj^Cej, ze wykonauie umoWy nie lezy
w intetesie publicZnym, cZego nie mozna bylo ptzewidziec w chwili Zawatcia umowy, Zamawiaj^cy moze
odst^pic od umowy w tetminie 30 dni od powzigcia wiadomosd o tych okolicznosciach.

§8
1. Umowa bgdzie tealizowana od dnia (tu ^stanie wpisana data rof^pdci^Hia reali^aqi

umony jt. 16.01.2018 r. alhopo^iejs:^ data mkaspina Zamawiajqcego) do dnia 31.12.2019 t. z zasttzezeniem
ust.2.

2. Umowa niniejsza ptzestaje obowi^zywac (wygasa):
a) z chwil^ wydatkowania (wyCZetpania) kwoty wynagtodzenia btutto Wskazanej w §4 uSt.l umOwy; umoWa

wygasa towniez W sytuacji, gdy wysokosc kWoty pozostalej do WydatkoWania nie pozwala
na zteaHzowanie zadnej Z using obj^tych ptZedmiotem umoWy, biot^c pod uwag? pottzeby
Zamawiaj^cego; Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? poinfotmowac o niniejszym WykonaWc^ na pismie
(umowa wygasa z chwilq, poinfotmoWania);

b) w dniu uplywu oktesu, na jaki umowa Zostala zawatta wynikaj^cego z ust.l, bez wzglgdu na okolicznosc,
czy kwota wynagtodzenia btutto, o ktotej mowa w §4 ust.l umowy, zostala wyczetpana;

c) w ptzypadku, o ktotym moWa w §4 ust.9 umowy.
Wykonawcy nie ptZyslugujq. z powyzszych tytulow zadne toszczenia W stosunku do Zamawiaj^cego.
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3. W piZypadku Zakonczetiia obo\si^zywatiia umo^, Sttoiiy zobo-^ii^zuj^ si? do dokonania tcrminic jfedtiego
miesi^ca od zakonczenia jej obowi^zywania, rozHczenia wykonanych uslug, liczby nadanych, dostatczonych
oraz - w formie odr?bnego rozliczenia - Zwroconych prZekazow pocztowych, a takze zastosowanyGh opiat, a
w raZie potezeby rowniez do zwrotu kwot nienaleznych wyrdkaj^cych z takiego rozlicZeriia, na podsta^d.e

wystawionych przez Wykofliawc? faktur korygujacych VAT.

4. Zrealizowaiiie umO'v^ zostanie potwierdzone protokotem koncowjm, ktory winiefi stwierdzac, czy nast^piio
nalezyte wykoiianie umowy.

§9

1. Osobaiili upowaznionytiii ze strony Zatna^aiq,cego do podpisaniaprotakotu koncmegb oraz odp6\^edzialflymi

za zgodnosc realizacji zairtowienia obj?tego niniejsZi^ umowq, z postaiio^eniarni uttidwy, a takze

do dokonywania tizgodnien przewidzianych niniejszq. urtiOw^ sq. p. ............. tel >

adres e-mail: lub p , tel. ., adres e-mail: Dla skutecznosei

wystarczy dziaianie jednej z ww. osob.

2. Osob^ updwazniori^. ze strony Wykonawcy do podpisania protokoiu koncowego or'aZ zobowi^zan^

do nadzorowania realizacji umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianycli niniejsz'^umowq, jest

p  , tel lub , adres e-mail:

3. Do kontaktu w sprawach dotycz^cych zWrotow do nadawcy przekazoW po Wyczerpaniu mozUwosd

ich dor?Gzenia lub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt (placowk?) mieszcz^cy si? pO'd adresem:

, tel , adres e-mail: , faks

4. Ewentualna zrniana osob lub danych teleadresowycli Wskazanych w ustl, ust.2 lub ust.3 niriiejsZego

paragrafu dla swojej skutecznosei b?dzie wymagala jedjmie jednostronnego pisemnego 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?pujq, po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umoWy s^ Zobowi^zane do

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tytii

technicznych, finansdwych, handlowych, prawnych i otganizacyjnych, medycznych, daffych OsoboWych

podstaWdWych, jak i wrazliwych, uzyskanych w tfakcie realizacji umdWy niezaleznie dd form UZyskania tych

informacji oraz ich zrodla. OdpowiedziahiOsc za naruszenie tego nakazu spocZyWa na Wykonawcy.

Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? upraWnia Zamawiaj^cegd do rdZwi^Zania UmdWy

bez wjrpdwiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej W Wysdkosci 1% wynagrodzenia calkdwitegd

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 niniejszej umdWy zobowi^zane s^ do zachoWania tajemnicy, o ktorej mowa w ust.l

oraz do podpisania przed przyst^ieniem do realizacji niniejszej umoWy oswiadczenia o tteaci stanowi^cej

zalaczrdk umowy — oswiadczenie o zachowaniu tajemnicy. Podpisane oswiadczenia nalezy niezwlocZnie

zlozyc na r?ce jednej z osob Wskazanych w §9 ust.l umowy.

3. Nie stanowi^. tajemnicy informacje dotycz^ce Zamawiaj^cego, ktore prZed zawarciern niniejszej umowy

lub po zawarciu niniejszej umowy stan^ si? dost?pne pubhcznie z powodu okoHcznosci niezaleznych

od Wykonawcy.
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§11

1. Umowa nimejsza Zostaia Zawarta w wyfiiku udzieleiiia Zamowienia publicznego w ttybie att. 138g i nn.

ustawy Pirawo zamo'^en publicznych.

2. Wszelkie zriiiany nMejsZej umdwy wyftiagaj^ formy piseranej yff pdstaci aneksti pod rygorem mewaznosci,

z zastrzezeniem opisanych w umowie wjrj^tkow.

3. W spiawach nie uregulowanyth postaiio-wieniami niniejsZej urnoA^y riiaj^ zastosowanie ptzepis att. 138g i nn.

ustawy PraWo zaihoWien publicznych oraz ustaWa Kodeks cywilny.

4. EWentualne spoty powstaie ua tie stosOwafiia niniejszej umoWy, SttOiiy poddaia, tozsttzygtti^ciu s^dti

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NatodoWego Funduszu Zdfowia (Katowice).

5. Wykonawca zobowi^zuje si? realiZowac umow? zgodtiie z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w zainowieriiu

nr 28/us/2017 pakiet III.

6. Umow? niniejsZq, sporz^dzono W ttzech jednobfztnia,cych egzetniplarzach, Z czego jedeti egzeiiiplarz

ottZyinuje Wykonawca, dWa egzemplarze ottzymuje Zarnawiajacy.

zalaczniki do urHowy:
1) zal^cznik nt 1 — Opis przedriiiatu umowy i kalkulacja cenowa
2) zal^cznik nr 2 — Regulatnin swiadczenia using pocztowych Wykonawcy
3) zal^cznik nr 3 - Wzor oswiadczenia
4) zal^cznik nr 4 - Pelnomocnictwo

ZAMAW1AJ4CY WYKONAWCA

lOEROWNIK
Dzisdru Plsfiowaitua i Analiz Ekonomic-zsiych

Sla^sldego Oddzialu V/ojewddzkiego
Narodowago Funduszu Zdrowia v/ Katowicach

Magdalena

Kozsef

"<T 2S'33 .

- ■ ■ ■ ■ Wojewddzkiego
iwia w Katowicad^

^Ipczko^ski
Jerz^Gipdysz
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UMOWANt

zawarta w dniu w KatowiCach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdro\da

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

^  , Zwanym dalej „Zainawiaj^cyrti"

a

z  siedzib^ w , adres: , dzialaj^qrin
na podstawie , w imieniu ktorego dziaia:

zwanym dalej „Wykonawcq^",

o tresci nast^puj^cej :

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje st^adczenie uslug kiirierskich, polegaj^ce na ich pfzyjmowaniu^

przemieszczaniu oraz dorQcZaniu w obrocie krajowym oraz zagranicznym zgodnie z SIWZ i ofertq^

Wykonawcy z driia

2. Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez zwrot przesylek kurietskich do Nadawcy w prZypadku

wyczeipania mozliwosci ich dorgczenia lub wydania adresatowi.

3. Strony dopusZczajq, mozliwosc dokonywania przez Wykonawc? w trakcie reaHzacji umo-^ nidstotnych

zmian w tresci regulaminu (zalacznik nr 2 do umowy). do czego wystarcZy pisernne zawiadomienie przeslane

do Zamawiaj^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istotna, nie b^dzie ona wi^Zala Stroh

umoWy.

(^pisj.w. :^stanie wjkreslony,jesli u Wykondwg nie oboivicispije regulafnin).

Umowa b^dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^w zamowieniu rir 28/us/2017 pakiet IV,

w tym zgodme z Opisem przednhotu umowy i kalkulacj^ cenowq. stanowi^cym zalacz'nik nr .1 do umowy.

ust.4i ust.5 — zostanie uwZgl^dnloiiy w umo\^e tylko jezeli dotyczy Wykcitiawcy

4. Wjkonama powieiya podwykonawiylpodwykonawcom, c^sc t^mowienia mka^nci w ofercie Wykonawy yio^nej

w ̂mowieniu nr28lusl2017pakietIV, jt.

5. W toku reali^atpi umony Wykonawca moi^e dokonac ̂ mianypodnykonanxy bcyi^ s(re;ygnowac ̂ podivykondTfiy mkat^anego

IP ofercie Wykonawy ̂to^nej w gamowieniu nr 28! us 12017 pakiet IV. Zmiana bcid^ retygnaga winna nastcpic w drody

pisemnego aneksu do umony.

6. Przez dni robocze nalezy rozumiec wszystkie dni kalendarzowe za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych

od pracy (tj. dni swi^tecznych oraz niedziel).

7. Strony Umowy mogq. rozszetZyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmio'towej umo'w^ (tj. ztd^kszyc

dose zamawianych uslug) w oparciu o okreslone w umo'wie ceny jednostkowe. W takim prZypadku Strony

nie musz^ Wskaz)rWac ilosci poszczegolnych zamawianych uslug. Wynagrodzenie umowne b^dzie moglo

wowczas wzrosn^c o kwot^ nie wyzsz^ niz 5 000 ̂7 hrutto.

8. Niezaleznie od regulacji USt. 7 Strony Umowy mog4 dokonac przedluzenia terminu Obowi^zywania umowy.

Przedluzenie terrninu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mog^ prZedluzyc terrnin Obo'wh^zywania

umowy maksymakiie o cztery miesi^ce.

§2

1. Wykonawca zapewnia dorgczenie przesylek kurierskich na calym terenie RzeczypOspcilitej Polskiej

oraZ do ktajow wymienionych w zal^czniku nr 1 do umowy.

2. Dorgczenie przesylki kurierskiej nast^i stOsownie do rodzaju przesylki oraz kraju jej przeznaczehia

na zasadach opisanych w zal^czniku nr 1 do umowy.
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3. Dane o iloM przesylek kurietskich okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy maj^ charakter szaciinkox^

i stanowi^ element sluz^cy do skalkulowania ■wynagrodzenia calkowitego brutto umowy. Nie poWodtij^ One
powstania p6 sttonie Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesylek W podanych w tym zai^czniku
ilosciach. OznacZa to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy przesylek moze bye inna niz wskazana
w zalaczniku nr 1 do mmowy. pod warunkiem nieprzekrbczenia wysokosci wynagrodzenia calkowitego
bmtto umoWy okreslonego w §4 ust.l umowy. Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne rosZczenia
w stosunku do Zamawiaj^cego.

4. Uslugi o ktorych mowa ust. 1, reaHzowane b^d^ na zasadach bkreslonych w:
a) Ustawie z dnia 23 Ustopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1481 z pozn. zm.) zwanej dalej
Ustaw^

b) RozporZ^dZeniti Ministra Adtninistracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
wykonywania powszechnych using pocztowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 545), zwanym dale]
RoZporz^dzeniem,
c) UstaWie z dnia 15 listopada 1984 r. — Prawo PrzewoZOWe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1173 z pozn. zm.),
d) innych aktach praWnych zWi^Zanych z realizacjq^uslug bed^cych przedmiotem umbWy, wydanycb na
podstawie Ustawy, Rozporz^dzenia, a w przypadku uslugi w obrocie ZagranicZnym ^ zgodnie
z migdzynarodoWymi pnzepisami pocztowymi.

5. Odbioiru przesylek dokonywac bgdzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosoWnego
upowaznienia. Zamawiaj^ey ma prawO odmowy wydania przesylki pracoWnikoWi WykonaWey, ktory nie
spelni tego Wymogu.

6. Przesylki kurierskie odbierane b^dq. przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ZWanego dale]
Kurierem z siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach, przy ul. Kossutha 13 i dostarczane W terminach
okre^onych przez Zamawiaj^cego.

§3
Qdbiot i tefminy dot^czen
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca Zobowi^zany jest do:

1) odbierania i dostarczania przesylek w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00, od poniedzialku do soboty
z wyl^czeniem dni ustawowo wokiych od pracy,

2) dostarczania na biez^co Wg potrzeb ZamaWiaj^cego opakowah do pakoWania przesylek oraz dtukow
Hstow przewozowych.

2. Zgloszenia odbioru b?d^ dokonywane telefonicznie pod nr lub pod nr
3. Odbior przesylek kurietskich przez Kuriera z siedziby Zamawiaj^cego przy ul. Kossutha 13 bigdzie

dokonyWany W ciqgu Hcz^c od dokonania zgloszenia, o ktotym moWa W ust.l.

4. Odebranie przesylki kurierskiej przez WykonaWc? od Zamawiaj^cego jest rownoznaczne z jej nadaniem.
5. Terminy dostarczania przesylek kurietskich wskaZano w zal^cZniku nr 1 do umowy (tetminy dostarczania

przesylek).
6. Dowodem zlecerda przez Zamawiaj^cego uslugi kurierskiej bgdzie w)rpelr£iony i podpisany ptzeZ

Zamawiaj^cego list przewoZoWy, wedlug wzoru obowi^zuj^cego u Wykonawcy; jeden egZemplarz listu
przewozowego Kurier przekazuje kazdorazowo Zamawiaj^,cemu.

7. Wykonawca zobowi^zany jest kazdorazowo dostarczyc Zamawiaj^cemu w ci^gu 48 godzin od dorgczenia
przesylki kurierskiej dowod odebrania (Zwtotne Potwierdzenie Odbioru) przez adtesata przesylki kurierskiej.
Dowod mozna dostarczyc przy pomocy poczty elektronicznej na adres lub faksu na nr
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Olyginal (sporz^dzony tla pisfnie) dowodu odebrania (Zwrotnego PotMerdzeliia Odbioru) przesyiki
kurierskiej Wykonawca dostatczy do Zamawiaj^cego, w terrninie 7 dni roboczych od daty odebrania przesyiki
przez adresata.

8. Status nadawcy przysluguje ZamaMdaj^cemu.
9. Niedoreczone przesyiki kurierskie Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac do siedziby Zamatdaj^cego prZy

ui. Kossutha 13 w Katowicach niezwiocznie po wyczerpaniu mozliwosci ich dor^czenia iub wydarda
odbiorcy, z podaniem przyczyny zwrotu.

10. List przewozciwy powinien zatderac, co najmniej nast^puj^ce dane:
a) dat? nadania przesyiki,

b) dokiadne dane nadawcy przesyiki, obejmuj^ce peiny adres z kodem po'cztowyin,
c) dokiadne dane odbiorcy przesyiki, obejmuj^ce peiny adres z kodefn po'cZtOwyni oraz w przypadkti

przesyiek Zagranicznych, nazw? kraju,
d) Wskazanie nr teiefonu i osoby, z ktor^ mozna si? skonfaktowac w przypadku trudnosci z

dor?cZenieni przesyiki,

e) oznaczenie przesyiki, okresietde zawartosci, wartosci, wagi ogoiem, ilosci sztuk, wyiiiiarow, ilosci
paczek, jesU przesyika nie jest nadawana w jednym opakowaniu,

^  czjrtelny podpis nadawcy,

g) czytelny podpis osoby przyjmuj^cej przesyik? w ittiieniu Wykonawcy,
h) okresienie -wysokosci ceny za dan^ przesyik?.

§4

1. Wynagrodzeniie caikowite z tytuiu reaHzacji niniejszej utnowy nie moze przekfoczyc kwoty

brutto (sio\^e: 00/100 ziotych brutto).

2. Wytiagrodzenie caikowite brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wSzelkie koszty, opia'ty

i podatki, zwi^zane z realizacj^ przedmiotu uffloWy, w tyni koszty przyj?cia i odbioru przesyiki

od Zamawiaj^cego, jezeli jest to niezb?dne koszty pakowania, jej transportu (a w tym wszystkie koszty z tyni

zwi^zane, rowniez koszty paliwa oraz wszelkie opiaty za przejazd), ubezpieczenia i dor?czenia oraz zwrotUj

a zatem wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytuiu naiezytego i zgodnego z obowi^zuja^cynii

przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za realizacj? kazdej z przesyiek kurierskich b?dzie opieraio Si? na cenacll jedhostkowych

wskazanych w zai^czniku nr 1 do umowy.

4. Wynagrodzenie za reaUzacj? przesyiek kurierskich piatne b?dzie w okresach miesi?cznych za dany .miesiac

z doiu w ci^gu 21 dni licz^c od dnia wystawienia fakmry VAT za dany miesiyc, na nr kbnta Wykonawcy

wskazany na fakmrze, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidiowo wystawionej faktury VAT do siedziby

Zama^^aj^cego nast^pi w ciqgti 7 dni roboczych Ucz^c od dnia wyStatSnenia faktury. W prZeCiwriym \typadku

termin piatnosci faktury VAT okre^a si? jako do 14 dni liczq^c od dnia dostarczenia prawidiowo wystawionej

faktury VAT do siedziby Zamawiaja,cego.

5. Jako okres roziiczeniowy przjrjmuje si? miesiac kaiendarzowy.

6. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozUczeniowym usiugi stanowi suma opiat za faktyczn^ Hose

przesyiek dostarczonych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci dor?czenia iub wydania odbiorcy, wediug

cen jednostkowych bmtto podanych w zait^rzniku nr 1 do umowy ̂  us'talona i obUczona w oparciu

o dostarczonq, Zamawiaja,cemu albo udost?pnion^ prZez Wykonawc? na stronie intemetowej spe^kag^

wjkonanjch using dotyczacq, danego miesi^Ca rozliczeniowego.

7. Z zastrzezeniem ust. 8 oraz § 4a wskazane w zaiaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe bmtfo sa^ cenaffli

ryczaltowymi i nie podiegaja. zmianie w trakcie obowiazywania umo\^. Wykonawca nie mOze do Cen

wskazanych zaiaczniku nr 1 do umowy doUczac zadnych dodatkowych Opiat.

8. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wymienione w zaiaczniku nr 1 do umowy b?da mogiy

zostac obnizone vt trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca do rozliczeh
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z Zamawiaj^cym przyjmie ceily jedfiostkowe nizsze niz okresloiie w Zataczniku nr. 1, do. ufiiow. ptzy

jednoczesilym poinfotmowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktdrego obnizeilie ceti

b^dzie obowi^zjrwaio. Niniejsze zostanie potwierdzone przez Strony pisernnym aneksem do ufnowy.

9. Zamawiaj^cy dokonywac b^dzie wysylki przesylek kiitierskich stosownie do potfzeb, a Wykonawca

os\dadcza, ze nie bgdzie wzgl^dein Zamawiaj^cego wnosil roszczen z tytuiu inniejszej b^dz itlnej ilosd

wyslanych przesyiek kurierskich niz okredone w zataczniku nf l .do umowy.

10. Zamawiaj^cy zobo^d^zuje si? do staiego monitorowania konsumpcji \^na'grodzenia caiko-«iteg6 umowy,

o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu.

11. Wynagrodzeflie Za wykoiiane w danym okresie rozliczeniowym usiugi dokoiiywane b?dzife w formie

przelew, z doiu, na rachufiek wskazany ptzez Wykofiawc? na faktufZe VAT.

12. Za dzien zapiaty uznaje si? dzied obcia,zenia rachunku banko^srego Zamawiajacego.

13. Zama-vdaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opozniefiie w zaplacie wynagrbdZenia, liczone od diiia

nast?pnego, po diiiu w ktorym zapiata miaia bye dokonana, po otrZymauiu pisemnego wezwahia do zapiaty.

14. Przeniesienie wierzyteliiosci wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawe? na osob? trZecia wymaga

pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiajacego.

15. Na fakmrze VAT nalezy wpisac nast?pujace dane nabywcy;

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

1070001057.

Odbiorca i platnikiem faktur VAT jest Slaski Oddzial Wojewodzki NFZ, ul. KossUtha 13, 40-844

Katowice.

§4a

1. Strony zobowiazuja si? dokonac zmiany wysokbsci wynagrodzenia naleznego Wykoliawcy, o ktorym mowa

w §4 ust. 1 umowy, w tym stosownych cen jednostkowych brutto, w zakresie ktorych zmiaiiy mialy wplyw

na koszty reaUzacji umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdofaZowo w przypadku wystapierda jednej

z nast?pujacych okoKcznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i using,

2) zmiany wysokosci minimalnegb wynagrodzenia Za prac? ustaionego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzetiiu za prac?,

3) zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spoiecznym lub ubezpieczeniu zdrowbmemu lub wysokosci
stawki skiadki na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposob okredony w ust. 2 - 10, jezeli zmiany te b?da, miaiy wplyw na koszty wykonania

umowy przez Wykonawe?.

Dokbflaiiie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy b?dzie moiiKwe nie wCZesuiej tiiz po
uplywie 12 miesi?cy licZac od dnia rozpocZ?cia realizacji umowy.

2. W przypadku zmiany, o ktorej mOwa w ust. 1 pkt 1, wartosc wynagrodzetiia nettb nie zmieni si?, a warto^c

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie noWych przepisow.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT oznaczalaby zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo -

w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowiaZuja,Cymi przepisami obowiazany b?dzie odptowadzac

Zamawiajacy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiajacego, wynagtodzenie netto Umowy, w tym
takze odpowiednie ceny jednostkowe netto, zostana obfiizone w taki Sposob, aby po dolicZeniU aktualffle

obbwiazujacej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiajacego nie przekroczyl cetiy oferty

netto Wykonawcy powi?kszonej o podatek VAT w wysokosci obowiazujacej w dtiiu zlozenia oferty w

zamowieniu nr28/us/2017.

Powyzsza zmiana oraz jej wplyw na koszty realizacji zamowienia musza zostac wykazane przez Wykonawe?
w Oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 5.
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3. Zmiana wysokosd -vCynagtodzenia w przypadku zaistnienia prZeslanki, o ktorej tiiowa w iist. 1 pkt 2 lub pkt
3, bgdzie obejmowac wyl^cznie czgsc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odtiie'siemil do ktorej
nast^ila zmiana wysokosd kosztow wykonania umowy prZez Wykonawcy w zwi^zku z wejsdem w zyde
przepisow odpowiednio zmieniaj^cych Wysokosc minimalnego wynagrodzenia Za prac^ liib dokonuj^cych
Zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczenioni spoiecznyih lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosd stawki skladki na ubezpieczenia spoieczne lub zdrowotne. Zmiana wejdzie w zyde nie
wczesniej niz w dniu zawarda przez strony stosownego aneksu oraz b^dzie dotyczyla wynagrodzenia
naleznego Za okres nie wcZesniejszy niz od dnia rozpocz^da obowi^zywania aneksu.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 kwot?

odpowiadaj^c^ wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwi^zku ze zwi^kszeniem wysokosci wynagrodzen

pracownikow wykonuj^cych umow^ do wysokosci aktuaMe obowi^zuj^cego naitiimalnego wynagrodzenia

za prac?, z uwZgl^dnieniem wszystkich obci^zen pubkcznoprawnych od kwoty wzrostu niinimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadaj^ca wzrostowi kosZtu Wykonawcy b^dzie odnosic si? wyl^cznie do cz^sd

wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, odpowiadaj^cej zakresOWi,

w jakim wykonujq, oni prace bezpodednio zwi^zane z realizacj^, przedmiotu umoWy. Powyzsze zmiany ofaz

ich wplyw na koszty reaHzaCji zamowienia musz^, 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?

odpowiadaj^cq^ zmianie koszm Wykonawcy ponoszonego w zwi^zku Z wyplatq, Wynagrodzenia pracoWnikom

wykonuj^cym umow?. Kwota odpowiadaj^ca zmiame koszm Wykonawcy bgdzie odnosic si? wyl^czme do

cz?sci wynagrodzenia pracowmkow, o ktorych mowa w zdamu poprzedzaj^cym, odpowiadaj^cej Zakresowi,

w jakim Wykonuj^ om prace bezpodednio zwi^zane z realizacj^ przedmiom umoWy.

5. W celu zaWarda aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze Wyst^ic do drugiej Strony

z wmoskiem o dokoname zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadniemem

zawieraj^cym w szczegolnosci szczegolowe wyUczeme calkowitej kwoty, o jak^ wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmiame, oraz Wskazaniem daty, od ktorej nast^iia bq,dz nast^i zmiana Wysokosd kosztow

wykonania umowy uzasadniaj^ca zmian? wysokosd wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
6. W przypadku zmian, o ktorych mowa W ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeU z wnioskiem Wyst?puje Wykonawca,

jest on' zobowi^zany wykazac (udowodnic) fakt Zaistniema przesiaUek, o ktorych mowa w ust.l oraZ

okoHcznosc, iz przeslanki te maj^ wplyw na koszty wykonania umoWy przez Wykonawc?. Wykazanie winno

nast^ic w szczegolnosci poprzez przediozenie dokumentow, z ktorych b?dzie Wynikac, w jakim Zakresie

zmiany te maj^ Wpi)rw na koszty wykonama umowy, jak np.:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wykonujq,cych

przedrHiot umowy, wraz z okredemem zakteSu (cZ?sci etam), w jakim Wykdnuj^ om prace

bezposrednio zrd^zane z realizacj^ przedmiom 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 (zarowmo przed jak i po zmiame) pracownikow wykonujq;cych

przedmiot umowy, Wraz z kwotami skladek uiszczanyCh do Zakladu UbezpiecZeh Spolecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoiecZnego w czgsci finansowanej prZez Wykonawc?,

z oltredeniem zakresu (cz?sci etam), w jakim wykonujq, om prace bezpodednio zwiatZane z reahzacj^

przedmiom umowy oraz cZ?di 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, jezeh z wmoskiem Wyst?puje Zamawiaj^cy, jest on

uprawniony do zobowi^zama Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5

dni roboczych, dokumentow, z ktorych b?dzie Wynikac, W jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty

wykonama umoWy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2.

W terrninie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strona, ktora otrzymaia wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacj? o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraZ wskaze kwot?j o ktori^

\I\
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wynagrodzetiie nalezne Wykonawcy po\dnno ulec zmianie, albo informacj? o niezatwierdzeiiiu wiiiosku
■v^az z uzasadnieniem. j

9. W przypadku ottzymania pfzez Strong infonnacji o mezatwietdzeniu wniosku lab cz^sciowjrrn
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wyst^ic z 'wnioskieni, o ktorym mowa W ust. 5. W taldm
przypadku przepisy ust 5-8 oraz 10 stosuje si? odpowiednio.;

10. W przypadku zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia nale^negb Wykonawcy,
Zmiana wraz z wSZeLkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drbdze
pisernnego aneksu do uniowy.

§5

1. Strony zobowi^zuj^ si? do niezwiocznego, wzajetnnego, pisernnego powiadamiania si^ o zmianach
dotycz^cych okreslonych w umowie nazw Stron umoWy lub ladresow, W tyna adresow do kbrespondenc}i,
bez koniecznosci sporz^dzania aneksu do niniejszej unabwy. Korespondencje dor^'czbn^ tta adresy
do korespondeUcji wskazaue w USt 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dor^czon^ nawet W przypadku
niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnosc za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu niewskazania drugiej StroUie aktualnego
adresu.

2. Strony ustalajsi, ze aktuakie adresy do korespbndencji s^ nast^puj^ce:
Wykonawca:
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Qddziat Wojewodzki w KatOwifcach, ul.
Kossutha 13,40-844 Katowice.

§6

1. Wykbnawca odpowiada za niewykonanie lub nienalezyte Wjrkonanie usiugi. ^
Wykonawca w szczegolnosci ponosi odpowiedzialnosc za szkody wynikie W cZasie transportu przesyiki,
w tym za uszkbdzenie lub utrat? przesyiki.

2. Wykonawca zobowi^zany jest do kazdorazowegb ubeZpieczenia kazdej Z przesylek kurierskich na kwot? tiie
mniejsZq, niz — zl za jedn^ przesylk?.

3. Przesyiki kurierskie nieodebrane lub niedostarczone w terminach wlasciwych dla daUego rodZaju przesyiki
kunerskiej z winy lez^cej po stronie Wykonawcy zostan^ dor^czone bezplatnie.

§7

1. Wykonawca obowi^zany jest Zaplacic Zamawiaj^cemu kar?: umown^ w wysbkbsci 5% \wnagrbdzenia
calkowitego brutto umowy okre£onego w §4 ustl umoWy,; jezeU Zamawiaj^cy wypbWie umoWg za 30
dniowym wypoWiedzeniem w przypadku raz^cego nanlsZenia przez WykoUaWc? jej postanowien.
Wypowiedzenie umowy winnb zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaprzestauia
naruszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania naruszen w termitiie wskazanym W pisemnym
WeZWaniu, Zamawiaj^cy w)7p'oWie umoWg.

Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiej^:
1) wyst^ienie symacji opisanych W § 3 ust. 3, lub
2) niedotrzymanie terminu dbstarczenia przesyiki lub
3) niedbr^czenie w terminie dbwodu odebrania (Zwromegb PotWierdzenia Odbioru) — dbtyczy zaroWnb dbWbdu

W fornlie elektrbnicznej jak i bryginalu,

1/u mk-
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- w przypadku co najmniej 3 ptzesyiek.

2. Rozwi^zatiie umo-wy, o ktorym mowa w ust 1, winno nasfapic w terirdnie 10 dni licz^c od uplyw tetlniiiu

okreslonego w pisemtiym wezwaniu do Zaprzestania naruszen, pdptzez piseiiine os\WadGZefiie zlozone

Wykonawcy.

W przypadku wypowiedZenia timoAXy odpowiediiie zastosowanie znajdzie §8 ust. 3 utnowy.

3. Wykonawca obowi^zany jest zapiacic Zamawiaj^cemu kaf? umownq. w wysokosci 50 zi za kazdq, godzing

zwloki w przypadku lueterminowego dostarcZenia przesylki kurierskiej w stosunku do ktotegokolwiek

z termiuow wskaZanych w zai^czniku fit 1 do umowy (terminy dostatcZania prZesylek).

4. Wykonawca obowi^zany jest zapiacic Zamawiaj^cemu karg umowUq^ w wysokosci 20 zl za kazde 24 godziny

zwloki w przypadku fiieterminowego dorgczenia dowodu odebrania prZez adresata przesylki kurierskiej,

5. Wykonawca obowi^zany jest zapiacic Zamawiaj^cefnu kar? umown^ w wysokoaci 20 zl za kazdy dzieti

roboczy zwloki w przypadku nieterminowego dor^czefiia otygiualu dowodu odebrania przez adresata

przesylki kurierskiej,

6. Wykonawca obowi^zany jest zapiacic Zamawiaj^cemu kar^ Ufnownq, w wysokosci 20 zl za kazd^ godzin?

zwloki w przypadku nieterfninowego odbioru przesylki kurierskiej w stosunku do Zaoferowanego terminu

odbiorutj

7. W przypadku, gdy wysokosc kary ufnownej nie wystarczy na pokrycie powstalej szkody, Zaniawiaj^,cy moze

z^dac od Wykonawcy odszkodowafiia uzupelniaj^cego.

8. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo potrq,cania naliczonych kar urUownych z naleznosci prZysluguj^cych

Wykonawcy a ■w^nikaj^cych z faktur.
9. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia strofi w terfflinie uzgodfiionym mi^dzy

Zamawiaj^Cym a Wykonawcy.
10. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b^dzie przyslugiwala wyl^cznie cz^sc Wynagrodzenia za

uslugi zrealizowane do dfiia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o wartosci kar umownych naleznydi
Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie pubUcznym, cZego nie mozna bylo prZewddziec w chwili zawatcia umowy, Zamawiaj^cy rhoze
odst^ic od umowy w terminie 30 dni od powzi^cia wiadofnosci o tyCh okolicZnosciach.

§8
1. Umowa bgdzie realizowana od dnia (tu ^stanie wpisam datu roipoc^^cia realii^gi

umow^ jt. 16.01.2018 r. aJhopo^iejst^ data wskaspna Zamamajqcego) do dnia 31.12.2019 r. z zastrzezeniem
ust. 2.

2. Umowa nitiiejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):
a) z chwil^ wydatkoWania (wyczetpania) kwoty wynagrodzenia brutto Wskazanej w §4 ust.l umowy; umowa

wygasa rowniez w sytuacji, 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 zoboW^zuje si? poinformowac 0 niniejszym WykonaWc? na pismie
(umowa wygasa z chwilq, poinformoWania);

b) W dniu uplywu terminu, na jaki umowa zostala zawarta, wynikaj^cego z ust.l, bez WZgl?du na
okolicznosc, czy kwota wynagrodzenia btutto, o ktorej moWa w §4 ustl umowy, zostala wyczerpana.

Wykonawcy nie przysluguje z powyzszych tytulow zadue roszczenia W stosunku do Zamawiajecego.
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3. W prZypadku zakonczenia obowi^zywania ufiiowy, St±dny zdbowi^zuj^ sig do dokonania w teriliiiiie jednego

miesi^ca od zakonczenia jej obowiqzywania, rozliczenia wykonafaych usiug, liczby nadaiiyth, dostarcZonych

oraz - w fomue odr^bnegO rozliczenia - Zwrocortych przesyiek kurietskich, a fakze zastosowanych dplat, a w

razie potrzeby rowniez do Zwtotu kwot nienaleznych wynikajq,cych z takiego rozliczenia^ na podstawie

•^Stawionych przez WykonaNvc? faktur koryguj^cych VAT.

4. Zrealizowanie umo'^ zostanie potv^erdzone protokotem koncowym, ktory \dnien stwierdza4 czy nast^iio

nAezyte. wykonanie umo\^.

§9

1. Osobami upowaznionyrni Ze strony Zamawiaj^cego do podpisaniaprotokotu koncolvego oraz odpowiedzialnyrrd

za zgodnosc realizacji zamowienia obj^tego niniejsz^ umow^ Z postanowieniami uinoAvy, a takze

do dokonywania uzgodnien przewdzianych niniejsz^ umow^ p. , tel. ,

adres e-mail: lub p , tel. ., adres e-mail: Dla sktitecznosd

wystarczy dzialanie jednej Z ww. osob.

2. Osob^. upowaznionq, ze strony Wykonawcy do podpisania protokolu koncoivego oraz zobowi^zan\

do nadzorowania realizacji umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^umoW^ jest

p  , tel lub , adres e-mail:

3. Do kontakfu w sprawach dotycz^cydi zwrotow przesyiek kurierskich po wyczerpaniu ffiOzliwO^ci

ich dor^czenia lub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje , tel adres e-

mail: , faks

4. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych W ustl, ust.2 lub ust.3 niniejsZego

paragrafu dla swojej skutecznosci bgdzie wymagala jedynie jednOstronnego pisefnnego osWiadcZenia

skierowanego do dtugiej Strony umOwy.

§10

1. W trakcie ttWania 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 sq. zobowi^zane do'

zachowania w tajeninicy WszeUdch informacji 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 zrodla. Odpowiedzialnosc za naruszenie tego nakazu spocZyWa na Wykonawcy.

UjaWnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajeffinic? uprawnia ZamaWiaj^cego do roZwi^zania umoWy

bez WypoWiedzenia oraZ naliczenia Wykonawcy kary umownej W wysokosci 5% wynagrodzenia cafkowitego

brutto, o ktorym mowa w §4 ustl umowy, a takze do powiadomienia stosownych organ6w.

2. Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby lub podmioty, ktore wyst^pujq. po stronie Wykonawcy przy

realizacji niniejszej umoWy zobowi^zane s^ do zachowania tajemnicy, o ktorej mOWa w ust.l

oraz do podpisania przed przyst^ieniem do realizacji niniejszej umoWy oswiadczenia o trCsci stanowiq,cej

zalacznik umowy .— osWiadczenie. o zachowaniu tajemnicy. Podpisane oswiadczenia nalezy niezwlocznie

zlozyc na r^Ce jednej z osob wskazanych w §9 ust.l umowy.

3. Nie stanowi^ tajemnicy informacje dotycz^ce Zamawiaj^cego, ktore przed zaWarciem niniejszej umowy

lub po zaWaTCiu niniejsZej umowy stan^ si? dost?pne publicznie z powodu okolicznOsci nieZaleznyCh

od Wykonawcy.
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§11

1. Utnowa niniejsZa zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamo'^eiiia publicznego w ttybie art. 138g i nfi.

ustawy Prawo zanlowien publicznych.

2. Wszellde zmiatiy niniejsZej \*^magaj^ formy pisemnej av postaci afiefcsu pod fygoretn iliewaztiosd,

z Zastrzezefiiem opisaflych w urtiowie wyj^tkow.

3. W sprawach tiie uregulowanych postanowieniaini niniejszej ufriowy maj£|, zastosdwatue ptZfepis art 138g i nii.

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawa Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory powstaie na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddajq, roZstrZygnigciu s^du

wiasciwegO dla siedziby Sl^skiego Oddzialu WojewodzkiegO Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

5. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z ofert^ WykonaWcy ziozoh^ w zanaowieniu

nr 28 /us /2017 p akiet IV.

6. UmoW? niniejsz^ sporz^dzono w trZech jednobrzmi^cych egzefflplarzachj z czego jeden egzemplarz

otrzyrnuje Wykonawca, dwa egzernplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

zataczriiki do umowy:
1) zalacznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa
2) zal^,cznik nr la — Regulamin swiadczenia uslug kurierskich Wykonawcy
3) zatacznik nr 2 — Wzor oswiadczenia
4) zalacznik nr 3 - Pelnomocnictwo

ZAMAWIAj4CY WYKONAWCA

NACZEW^TK
Wvdzit"''!! i, 'Snodarczego

SlV;- ^VniswDQjldego
Narodov. o,/ '--mM w Katowicach

Mhrian Ziolko

<t

KIERO'^VNIK
DziaJu PJaaowania i Analiz EkonoDiicznych

Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego
Narodowego Fimduszu Zdrowia w ICatowicach

-  . _ . N/\CZ£1_N I K
Magdalena Stefani Wydziatu Ksi^owoSci

AWMY ICIEKOWNIK, , GfOwnyl^^oNvy
Dziafu Inwestycji i Zamowien ̂ bhcznych

Koar/e/ iiaskicRO Oddziahi Wojewodzkiego aro?owM^j;and»sar2arowia w Katowicach
2893 Narodowego Fi^zu Zdrowia w Katowicach ^ .

_  9
Tomas( Sleczkowski

Jerzy Glaaysz



Nrzamowienia: 28/us/2017 wzor informacji, o ktor&J mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie dferty*

* w zaieznosci bd sytuacji wykonawcy halezy wybrac pkt 1 alba pkt 2

1) nie b^dzle pirowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarOw i usiug.

2) b^dZie prowadZi6 do powstania u Zarnawiaj^cego 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 usiugi, ktorych dostawa Iub
swiadczenie b^dzie prowadzic do powstania obowi^zku
podatkowego u Zamawiaj^cego zgodnie z przepisami o
podatku od towarow i ustug**

Wartosc towaru Iub ustugi bez kwoty
podatku
od towarOw 1 usiug VAT [zl] tj.
wartosc netto podana w foritiularzu
oferty

** *fabei^ nalezy wypetnic tyiko w przypadku, gdy dostawa towaru Iub swiadczenie ustugi
b^dzie prowadzic do powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozOno ofertq, ktorej Wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego Obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqqy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw
i usiug, ktory miaiby obowipzek roziiczyc zgodnie ■z tymi przepisami. Wykonawoa, skiadajpc Oferty,
ihformuje zamawiajpcego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiajpcegO
Obowipzku podatkowego, wskazujqc nazwp (rodzaj) towaru iub usiugi, ktdfyeh dOStawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazUjpc ich wartosc bez kwoty podatku.

Imi^ i nazwisko upefnomochidnego przedstawiclela WykonaWPy:

Data

podpis

/
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Nr zamowiema: 28/us/2017

Oswiadczertie o pfzynalezhosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitdtowej

Jako uczestiiik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego maj^cego za przedmiot

ushigipocztowe (numer post^powania: 28/us/2017), oswiadczam, ze:

nie nalei^* / nalezq* do tej sdtnej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 229), z innym

wykonawcq lub wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w niniejszym pastqpowaniu. **

* niepotrzebne skreslic

**W przypadku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej wykonawca maze zlozyc wraz
z oswiadczeniem dakumenty lub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zOklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grupq kapitatowq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o oChronie

konkurencji i konsumentow nalezy rozumiec wszystkich przedsiqbiorcdw, ktorzy sq kontrolowani

w sposob bezposredni lub pOsredni przez jednego przedsiqbiorcq, w tym rdwniez tego

przedsiqbiorcq.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela WykdnawcyT

Data

podpis

UWjdGA:.Wykonamajest s'oboma;mnv s'io^c stosowne osmadctrenieMwetjesli nie naleiy do^adnejvfuyy kcipitatajS)ej

Niniejs;^ oswiadc^nie Wykonawca pr^ekar^je Zamawiajiicemu w terminie 3 dni ad dnia ^miestsys^nia na stwrtie

intemetowej fwww.nfz-^kato'wace.py informagi, a ktorej mowa w art. 86 ust.5psp.



Nr zamowiehia: 28/us/2017 zatqcznik nr... do umowy nr pakiet l/pakiet ll/pakiet lll/pakiet IV

(imi§ i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tdzsamosci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczsim, ze znana jest mi defmicja danych osobowych w rdzumieniu art. 6 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wmysl,
ktorej za dane uwaza si^ wszelkie informacje dotyczqce zidentyfikowanej lub mozliwej do
zidentyfikowania osoby fizycZneJ.

Zobowie(zuj^ si^:

1) do zachowania w tajemhicy danych przetwarzanych przez NarOdowy Fuhdusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiac bez dozoru, ani udost^pniac osobom nieupowiazhionym ddkumentbw
materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac ani nie udostQpniac nieuprawnionym dokumentaGji z danymi do innych
celow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtooznego Zniszczenia, w sposob uniemozliwiaj^cy zidentyfikowanie danych,
wydfukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub bt^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzehia naruszenia lub zaistnienia okolicznosci 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 rdwniez ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegoinej 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 pracownikdw,
dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprz^towo - progfamowej
systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegoinej 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 eazemolarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc, data czytelny podpis

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA


