
Zatqcznik do wyjasnien do SIWZ

dotyczy: ̂wiadczeiiie usiug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicztiytn (w tyni zwrot db nadawcy pfzeSylfek
po ■wyczerpaniu mdZliwoSci ich dor^czenia lub wydania odbiorcy), a takze realizacja pfzekazdW pbc'ztbviych;
^wiadczeinie ushig kurieifskich w obrocie krajOWym i zagranicznym (w lym zwrot nadawcy przesyiek
po wyczerpaniu mozliwoSci ich dor?czenia lub wydania Odbiorcy) - zamdwienie nr 28/us/2017

Pytania dotyczqce pakietu IV:

Pvtanle 1.

Czy Zamavtfiaji^Gy potwiardza, iz przesytki kurierskie obj§te przedmiotem zamowienia spalfiiajq ponizsze
kryteria wymiardw:

Miriimaine (Usluga kurietska, kurler miejski) -10 cm x 16 cm;

Maksymalnfe:- Usluga kufierska, kurier miejski (dtugo§6 + szerokbid + wysbkosc) hie vvi^cej niz 250 cm,
przy czym najwi^kszy wymiar (diugosc) nie mbze przekroczyc 150 cm.

Pvtanle 2.

W przypadku przekroczenia vtrymiardw przesyiek wskazanych w pyt. 1 Czy Zamawiajqcy moZe wskazad
przybliZone wymiary wraz z podaniem iiodci szacuhkowych przesyiek oraz stbsowhie zmbdyfikbvvad
formulaiz cenowy z uwzgl^dnieniem przesyiek hiestandardowych (dlugodc + sZerCkosc+wysCkCdd ponad



250 cm, ale nie wi^cej ni± 300 cm, pfzy czym najwi^kszy wymiar (d}ugo§6) hie mo±e przekrbczyi 150

cm)?

PVtanie 3.

Czy Zamawiajgcy w przypadku przesytek kurierskich wyraza zgod^ na zmlah^ termihu ddr^Czefiia

przesytek krajowych z dor^czenla w dniu nastQphyiti do gddziny 16:00 ha dor^cza'nie przesylek

nast^pnego dhia roboczego do instytucji 1 prZedsigbiOrstw w godzinach ich urz^dowania, hatomiast do

osOb indywidualnych do kortca dhia?

Pvtahie 4.

Czy Zamawlaj^cy w pfzypadku przesytek kurierskich miejscowych (w grahicaCh miasta Katoy/ice) wyraza

zgodf na zmian? termihu dor^czenia przesytek do 3 gOdzin liCzonych Od mO'mehtu odbiOru przesytki prZez

kuriera?

Pvtahie 5.

Czy w przypadku przesytek kurierskich Zagranicznych ZamawiajaGy wyra2:a zgodi? na przewidyvvahy

termin doraczenia do krajOw eurOpejSkich 1-3 dni liczac od dnia nastapnego po dhiu wylotu Samoiotu

z Warszawy, natomiast do krajow na kohtynentach innych niz Europa 3-6 dni liczac od dhia haStapnego

po dniu wylotu samoiotu z Warszawy oraz zgodnie z wymogami ustugi zagranicznej zawartymi

w regulaminie Wykonawcy?

Pvtahie 6.

Zgodnie z postanowieniami wzory umowy dia pakietu iV (§6 ust. 2 UmOwy) Wykonawca zobowiazany jest

do kazdorazowego ubezpieczenia kazdej z przesytek kurierskich. W zwiazku z tym czy Zamawiajacy mole

doprecyzowaO te kwota z wyszczegOinienierh przesytek krajowych i zagranicznych oraz wykazac ustugg

ubezpieczenia w formularzu cenowym aby Wykonawcy mogli ja wycenic. Dodatkowo czy Zamawiajacy

w przypadku wykuplenia dodatkowej ustugi ubezpieczenia powyzej okreslonej wartOsci zgodnej

z wewnatrzhym regulaminem Wykonawcy dia przesytki krajowej iub zagrahicznej wyraia zgodg aby optata

z tego tytutu byta rozliczana w okresie miesiacznym (kalendarzowo) na podstawie noty ksiagowej, ptatnej

przez Zamawiajacego w termirtie 14 dhi od daty jej wystawienia?

Pvtahie 7.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiana zapisu wzory umowy dia pakietu IV (§3 ust. 7 Umowy OraZ

pkt.1 ppkt. 4 Opisu Przedmiotu ZamOwienia i Kalkulacja Cenowa pakietu IV) tresci:

..WykOnawca zobowiazany jest kaldorazOwo dostarczyO ZamawiajaCemu w ciagu 48 godzih od

doreczenia przesytki kurierskiej dowOd Odebrania przez adresata przesytki kurierskiej (ZwrOtne

Potwierdzenie Odbioru). DowOd mozna dostarczyO przy pomocy poCzty elektronicznej na adres Iub faksu

na nr Oryginat (sporzadzony na piSmie) dowodu odebrania (Zwrotnego POtwierdzenia OdbiOru)



pixesytki kurierskiej Wykdhawca doatarczy dd Zamawiajqcegd, w tefminiie 7 dhi rdbdc2ych od daty

odebrania pizesyiki przez adresata."

Prdpohajemy zapis:

„Orygihai ddwddti ddebrahia (Zyvrotnego Pdtvvierdzenia 0^^^ pftdsylki kuridrskidj Wykdhawda

ddStardzy do Zama\iviaj^Gegd, w 7 drii rdbofczyGh dd daty ddebrahia przesyikl przez adresata."

Pvtahie 8.

Wnldskujemy o rrlddyflkacjg kar dnndVvhyGh wskazanyGh w §7 Wtoru umowy tila pakietu IV.

Propdniijemy zdpis §7:

1 UslLig^ kuri&rskq uwetza sig za nienaleiycie wykohanq:

a) jezeli dorqczenie przesyfki lub pozqstawienie albo przekazanie zawiadqmieriia o podjqtaj

ptdbie dorqczenia lab nadejacia przesyiki pneznaGZoneJ do odbidru w patikdie odbidfa iab

vn punkcie partnerSkirfi naatqpifq hntfinach:

•  pa upiywie 3 godzih, ale nie pdzniej hiz W 6i^gu 5 gbdzih dd godZihy nadania -

M/ serwisie rfiiajskim na f&renie adminlstraqyjnym mlasta Katowice,

•  drugiego albO trzeciego dnia roboczego, ficz^c od dhia nastqpnego po dniu tiadahia ̂

w seiWisie krajowym, z wyfqczeniem przesyfek niestandardowych,

•  trzeciego aibo czwartego driia roboczego, //czqc Od dnia nastqpnego po dniu nadahia

- w serwisie krajowym die przesyiek niestandardowych

b) w przypadku czq&ciqwego ubytka iab CzqsCiowego aszkddzenia zawarfqaci przesyiki,

c) w prZypadku braku reaiizacji zieconych ustug dodatkdwych, okreaionych w tdrmuiarzu

cenowym,

2. Z zastrzeteniem ust. 5, z tytuto nienaietytego wykonania usiugi przysiaguje odsikoddwanie:

a) wprzypadku, oktdrytnmowa wust. 1 pkt a-wza[danej wysokoaci, jednaknie wytszej, niz

dwukrotnoao opiaty za nadanie przesyiki w danym serwisie,

b) liv przypadku czqaciowego ubytku iub czqaciowegp uszkodzenia zawartoaci przesyiki -

w zqdanej wysokoad, jednak nie wyzszej, niz zadekiarOwana wartoao przesyiki,

c) w przypadku braku reaiizacji zieconej usiugi dodatktiwej, okreaionej w umdwie iub

w reguiaminie Wykonawcy - w zpdanej wysokoaci, jednak nie wyzszej, niz dwukrotnoaq

opiaty za niezreaHzdwanei uSiugq dodafkowq,.

3. Usiugq uwata siq za niewykonanq:

a) jezeii dorqczenie przesyiki iub pozostawienie aibo przekazanie zawiadomienia o podjqtej

prObie dorqczenia nastqpiio po terrninie, po ktdrym uSingq uwaza siq Za nieWykonana,

zgodnie z ust. 1,

b) w przypadku caikowitegO ub^ku aibo caikowitego uazkOdzenia zawartoaci.

/



d) tv ptzypadku utraty przesytki, gdzie jako ufratg irak^Uje sip nie hadejSdia przasytki dd

miejsca przeznaczenia wskazahegd na nalepce adrasowej w cipgu 30 dhi dd dnia nadania,

4. Z zastrzezenierh ust. 5, Wprzypadku diewykonania asfugl ptzysiuguje odszkodowaiiia:

a) jezeli dPfpczanie pfzesyfki lub pozostawienie albo przakazanie zawiadorriienia 6 podjptej

prdbie ddrpczenia nastgplto po terivinie, pd ktdryni uSfagp uwata sip zd niayiykonanp,

zgodnie z ust. 1,

b) wprzypadku, o ktdrytd rndwa w ust. 3 pkt a ̂  w zqdanej Wysdkddci, jedhak dip wyzszej, diz

dwukrotdddc opiaty za dadadie przesytki w dadyrd serWisie,

c) w przypadku, d ktdryin mowa w ust. 3 pkt b i c - w Zpdadej wysokdPci, jeddak die wyzszej,

diz zadekiaroiwadawartoad przesytki,

d) w przypadku, o kfdiytd rddWa w ust 3 pkt a / b, WykOdawda, diezalPidie dd Wyptacddegd

ddsZkdddwadia, zwraca dptatp za ustugp, a w przypadku braku realizacji ustugi dddatkdwpj

zwraca takZe dptatp za diezrealizdwadp ustugp dddatkdWq,

e) W przypadku, d kfdtyrd rddwa w ust. 3 pkt d, Wykddawca, diezateidie dd wyptacddegd

ddsZkdddwadia, zwraca w catdscl dptatp za ustugp,

f) Szczegdty dchrddy ubezpieczedidwej przesytek, jak rdwdieZ zasady wyptaty

ddsZkdddwadia, za#a/t6 sp w OWU ddstppdycti da Sfrddie idterdPtdWeJ.

5. Wprzypadku prdwadzedia pdstppdWadia z zakrPsu iikwidacji szkcdy w ZWipzku z iibezpiecZediefd

przesytki, ddpdwiedz da reklardacjp uwzglpddia rdzstrzygdipcie zgddde z OWU. W przypadku zaS

przyzdadia ddsZkdddwadia z tytutu iikwidacji szkddy, kwcta tegc cdazkcddwadia pddlega

zPiiczediu da pdczet ddszkdddwadia Ustaiddegd w pdstppdwadiu reklardaCyjdyrd.

Pvtanie 9.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgacl$ na usprawnienie i autbftiatyzacjp prbbSsa hadawania przesyfek

kurierakibh za pb§fadhictwam darmbwej aplikacji Wykbnawcy, ktdra bpfbcz dbstppu db IntbfPetU (db dahej

strbny Wim) nie wyrnaga Instaibwania dbdatkowegb bprbgrafnbwania na kbrnputefach Zamawiaj^cegb?

Pvtanie 10.

Gzy Zama\viajs[cy wyraza zgbdf ha uzybia nazewnictvwa vvtasnegb ustug Wykbnawcy W szczegbinbebi

w dbkumentach j plikach przekazywanych Zamawlaj^cemu wzwi^zku z realizacje pfzedmibtc zanribwlenla

(niepbwodujgcych zmian urtibwy w sprawls zambwienia publicznego)?

Pvtanie 11.

Zarhawlajecy w§ 3 ust 1 pkt. 1 Wzdru urudWy diapakietu IVwyrnaga odblerania przesyfek wdni robbcze

(od pbniedziaiku do sobbty). WykonawCa wskazuje, iZ przez dzlen rbbbcZy rozumie sip pipe dni w tygodhiu

od poniedziaiku db piptku. Sobbta nie jest zaiiczana jako dzien rbbbcZy.
W zwipzku z pbwyzszym wnibskujerhy o rnodyfikacjp zapisu § 3 ust 1 pkt. 1 Wzdru utddwy dla pakietu IV.



PrbpohUjemy zapis

Odbierania przesytek w gbdz. 8:00 -16:001 ddstarczania priesytek w nast^pnym dniu rdbdczym pd drtiu

nadania przesytek w godzinach ufz^dowania przedsi^biofstw i instytucji lub do konba dhia w przypadku

adresatOw indywidualhych vw dni robocze od poniedziatku do pi^tku. W przypadku kbhiecznoSqi

odebrania/dostarczenia przesytek w sobote Zamawiaj^cy UiSci optate zgodn^ t Fdrmulatzem cenoviym

lub cerinikierii Wykoriavvoy obdw/l^zuj^cyfn w dniu reaiizaeji ustugi.

Pyfahia do pakietu lit:

Pvtanie 12.

Czy Zarnawiajgcy dopUszGza umieszbzeriie w tytule przeieiwu za nadanie pnzekazy infOmlabji

przez Wykonawc? na strohie Vvww po prawidtowym wpzytaniu do systemu przekazu/pakletu przekazbw?

Pvtanie 13.

Czy Zamawiaj^cy dopuszcZa nadavvarile przekazow w formie pliku o okreSlonej przez VVykonawOb

strukturze 1 formie?

Pvtanie 14.

Co w zarnyeie ZamaWiaj^cego oztiaGza, iz aplikaGja rha sprawdzaG kody poCztoWe. Czy v^ystarbzy

zapewhienie, ze przekazy zbstah^ skreroAwane do wtasGiwyGh adresatOw rriimo podanla przez

zamawiaj^cego bti^dnego kodu pooztowego?

PVtahie 15.

MOzliwosc VA/ydrukowahia nadania przekazu w aplikaGji udoSt^pnionej przez VVykonawG^ - Gzy

ZarnawiajeGy dopuszGza zbiorowe potWierdzenie nadahia pakietu pi^ekazOw (przed optaGertlem - dotyGzy

pozytywnego zarejestrowania przekazOW przez formularz lub wgrania pliku z przekazarni),

potwlerdzeniem nadania i optacenia pakietu przekazow stanowi udbst^pnibna na stronie ksi^zka

nadawGza.

Pvtanie 16.

Wnioskujemy o dopreGyzowanie Go Zamawiaj^Gy rozumie poprzez kontrol? proGesunadawania przekazu

przez internet? Czy Zamawlaj^cy uzna warunek za spetniony w przypadku InforniaGji o statusie pakietu

przekazOw? Czy wtym punkGie Ghodzi o sprawdzenie stanu reanzaejl pojedynGzyGti przekazdw?

Pvtanie 17.

W przedSipbiorstwie Wykonawcy zostaty przyjete prOGedury dOtyGZ^Ge wdrazania urnbw finansowyGh.

ZwraGarfiy Sie z pro§bq o akGeptaCje dokuftientOw wyrnaganyGh prZy ZaWierahiu urnOW flnansowych,

hp. parametry umovtfy;

/ >



Pytania dotycz^ce pakietdw I i ll:

Pvtanie 18.

Zamawiajgcy zar6who w krytariach oceny ofert jak i \flymaganiach dbtycz^dych realizacji ustug wskazuje

maksymalny termin dbr^czenia do aiedziby Zamawiaj^Cego pokwitowanego przez adrasata pptwiardzenia

odbioru (ZPO).

Wykonawca praghia zaznatzyp, it §wiadCzania uslug pobztovvybh odbywa sif zgodnia z powszechnie

obowi^zuj^Gymi przepisami praw/a, a w szczegplhoaci z ustaWq Z dnia 23 listbpada 2012 r. Prawb

Pocztowe (Dz. U. z 2016 r., pdz. 1113) braZ Rozporz^dzaniani Ministra AdmihistraGji; i Gyfiyzacji z dnia

29 kwiatnia 2013 r. w sprawle wykonyvi/ania Warurikow ustug powszachrlyGh przaz oparatora

wyznaGzonego (Dz. U. poz. 545), W zadhym Z prZytocZGnyGh aktbw prawnych nia firta okraslbnago tarnhihu

Zwrotu ..potwierdzenla odbioru". Co prawda samo RozpotZ^dzenia nia jest wisjz^ca dia Zartiawiaj^GyGh,

pozwaia jednak ha ustaianie, jakia Wyrfiogi uZnawana s^ za prbpbrGjbhaina prZaz sarhago ustawbdaWG^.

Krajbwy ustawodawca bkraSiaj^c wymogi dbtycZ^Ga oparatbra wyzhaGzbnagb wskazuje jadnbdzasnie

warunki swiadGzania ustug pbCZtdWyGh, ktbre zapawniaj^ bkraSloh^ jakbSd. W hihiajszyrh pbSt?pbwan1u

ZartiawiaJ^Gy fbrmuluja waruhki zdeGydbwahia surbwsza od warunkdw przawidzianyGh w Rbzpbrzqdzaniu

wobeo bparatora wyznabZbnego, go narusza zasad? proporcjonainoSGi warunkdw pbst^pbwahia.

OkreSlone warunki sq na tyla surowe, iz zdaGydowahie ograniozajq kohkurahGja vv postdpbWahiu, a tym

samym stanowiq waruhek hadhiiarny i nieproporGjonalhy.

Dodatkbwo Zamawiaj^Gy przawiduje kar§ umown^ z tytulu niatarminowagb dbstarGZania db siadziby

Zamawiaj^Gego pokwitowanago pbtw/ierdzania odbioru przesytki. Wykonawca ihforrhuje, iz zwrot

potwierdzonago dbkumantu pbtwiardzaj^cagb dbr^Gzania przasytki odbywa si§ analogiczhia jak dIa

przasytak niarejastrowahyGh, tj. pbtwiardzania odbibfu zostaja dbr^Gzbha baz pbkwitbwania odbioru. Tym

,  samym Wykonawca nie ma moZiiwoSci zwaryfikowania faktycznej daty wplywu pbkwitbwahagb dfuku ZPO

do Zamawiaj^Gegb, przaz cO awantuaina natoZanie kary umowna] na Wykonawc? s'taja sia jadnbstronna

i sprzaczna z pbwsZeGhnia bbbwiazujacym prawam.

Maj^G powyZsza na uwadze Wykonawca wnloskuje o mbdyfikaGja krytarium oceny bfart, mbdyfikacja

postanowien umbw oraz razygnacja z zapisbw dotyczacych kar umownyGh z tytutu niatarminowego

dostarGzania do siadziby Zamawiajacagb pokwitowanago potwierdzania odbibru prZesyIki wraz

z usuni^ciem zapisbw dbtyGZaGyGh terminu zwrotu pbkwitbwanegb ZPO zawartyGh w Formulatzach ofert

dIa pakietu I i II.

Proponujemy kryterium oceny ofert:

Liczba osbb zatrudnionych w bparciu o umbwa o prac? - 20% (przy jednOcZeshym kryterium „ceny" -



Spos6b obliczania kryterium ..Liczba pracbwnikow wykonawcy zatrudnioriych w dziatalnbSci operaGyjnej

wykonawcy na umow? o prac?, w przeliczeniu na petnozatrudnionych. wedtug Stahu na 30.11.2017 r.

Zx

Z = — x100x 20%

Zmax

gdzie;

1. Z = liczba punktCw za kryteriunn Liczba pracownikbw wykonawcy zatrudnionyCh w dziataino^ci

bperacyjnej wykonawcy na urnow? o prac^, w przOlicZeniu na pelnozatrudniohych, wedfug stanu

na 30:11.2017 r.

2. Zx = licZba pracownikOw wykonawcy zatrudnionych w dziafalno^ci operaCyjnej wykonawcy

na umow? o prac^, w prZeliczehiu na petnozatrudnionych, wedtug stanu na 30.11.2017 r. wynikajqca

z oferty badanej;

3. Zmax = najwi^ksza liczba pracownikoW wykonawcy Zatrudnionych W dziatalnosci oparacyjrt'ej

wykonawcy na umow? o prac?, w przeficzeniu na pelnozatrudnionych, wedtug stanu na 30.11.2017 r.

wynikajgcy z ofeft, ktOre nie podlegaja odrzuceniu.

Przez dziaialnosc operacyjnq Zamawiaj^cy rOzumie dziatalnoSc Wykonawcy zwiazanq z realizacj^ ustug

objotych niniejszym post^powaniem w zakresie: odbierania i dostarczania korespondencji, obslugi

korespondencji w placOwkach pocztowych, spedycji i transpoftu, czynnosci ekspedycyjno-rozdzialcZych.

Za najkorzystniejsz^ zOstanie uznana oferta, ktora uzyska najwyZsZ^ liczb? punktOw. Punkty bfd^ liczone

do dwOch miejsc po prZecinku.

Proponujemy zapis opisow przedffiiotu zamdwienia oraz umow:

Wykonawca b^dzie dor^czat do sledZiby Zamawiajgcego, pokwitowane prZez adresata ̂ potwierdzanie

odbioru" niezwtocznie po dokonaniu dor^cZenia przesytki.

Pvtanie19.

Zwracamy sio z proSbq o potwiordzenie, Ze masa przesytek listowych w Obrocie krajowym i zagranicznym

nie przekroczy 2 000 g?

Pvtanie 20.

Zwracamy si? z proSbq o potwierdzenie, ze termin odpowiedzi rta reklamacje odnosi si? dO uStug

pocztowych w obrocie krajowym, natomiast w przypadku ustug pocztowych Swiadczonych W obrocie

zagranicznym pierwszenstwo majq zasady okreSlone w mi?dzynarodowych prZepisaCh pocztowych, ktOre

okreslajq takZe zasady prOwadzenia post?powania rekiamacyjnego.



Pvtanle 21.

Zwracamy si$ z prosbq o potwierdzenie, ze wskazane przez Zaitlawiaj^cegd terminy dor^czania ptzesytek

listowych w obrocie krajdwym sq terminanhi deklarowanyrfii

Pvtanle 22.

Poprawne adresowahie przesytek jest istotnym dlemehtem wptywaj^Gym na jakos6 i termihoWogd

§wiadczenia ustug.

W zwl^zku z powyzszym wnioskujefny o wyrazenle Zgody na mdzliwd§6 dodania „Zasad pdprawnegd

adresdwania i dZnakdWania przesylek iistdwych", w pdstaCi zali^cznika dd urndwy uzgddhidnegd

z wytdnidnym W prZetargu Wykdnawe^.

Pytania dd pakietdw I - IV:

Pvtanle 23.

We Wzorach um6w Zamawiajqdy dkreaia dziert zapfaty faktury VAT jakd dzieh dbbii^Zenia radhunku

bankdwege Zamawiaj^cegd. Praghiemy zwrdcib uwag? na fakt, ze takie dkreslenie mdrtientu zaptaty nie

pezwala Wykdnawcy swebddnie dyspdndwac sredkami za wykdnane usiugi - cd jest niezgedne

z drzecznictwem sqddw w fej sprawie eraz uniemdzliwia Wykdnawcy mdnitdrdwanie termindwdsGi

ptatndSGi za ^wladczdne usfugi draz naliczanle ewentualnyGh ddsetek Za zwtdk^. terrnin zaptaty

nalezndsGi Gywilndprawnych reguluje art., 454 Kddeksu Gywllnegd, ktnry regulujgc mlejsGe wykdnania

zdbdwi^zania traktuje takZe d Ghwili spetnlenia Swiadczenia, Gd nie budzi wq[tpliwdaGi GhdGlazby za

wzgi?du na drZeGzniCtWd Sqdu NajWyzSzegd.

W przypadku zdbdwigzan GywiindprawnyGh zasadq jest, ze zaplata dekdnana jest ddpierd z chwlla

uznanla raGhunku bankdWegd wiefzyGiela, Gd gwarantuje m.in. prawidtdwe rtidnitdrdwanie rdziiczania

strdn.

ze v\cgl?du na td, ze faktydzn^ mdziiwdsci^ dyspdndwanla arddkami jest data IgH wptywu na rachunek

WykdnawGy, wnidskujeitly d mddyflkaGjd dkreSlenia drtia zaptaty wedtug pdwsZedhnie stdSdwanej fdrmy

w dbrdde gdspddarGzym.

Prdponujemy zapis:

Za dat? zaptaty przyjmuje si? dzien wptywu Srddkdw na raGhunek bankewy WykonawGy.

Pvtanle 24.

Praktyka rynku pdCztowegd 1 kurierskiegd wypraGdWata pdwszeGhnie przyj?te I stdsdwane wysekdSGl kar,

ktdre operator, nie chcgo straGiC zaufania u obeGnyCti oraz pdtenGjainych kiientdw, jest w stanie

respektoWaC. S? one nizsze niZ te zaprdponowane przez Zamawiaj^Gego, mbZna zaterti StWierdZic, Ze



w warunkach realizaGji pizedmiotdwego zamdwienia rowhiez bytyby wyatarGzajqca. Ptlewidziahe kary

urriowne zdecydbwariie nieaddkwatne w kontekScie pdtrzab i iriteresu Zamaviviajgcegd, charaktenj

Swiadczonych ustug, a takZe ilb^ci c^nnbsci Wykbhywanych przeZ WykbhaWbg pifzy fealizaGji

zamdwienia. Przy tak ZhaGZnej ilbsci, nienalezyte wykbnanie jbdynie kilku GZynnbdGi (skfadbw^bh dahej

usJugi) pbzbawiatGby WykbhawG^ znaGznej GzfSGi naleznagb wynagrbdzehia, Gb jest paWbdem,

iz przedmibtbwe Zambwienie tradi dla niegb sens ekbhbmiGzhy.

MajsfG na uvvadze pbwyzsze, WykGnawca, w Gelu ustalenia rdvyhej pbzyGji sfrbn, z\ivfaba si$ b rewiZji?

stanbWiGka Zamawiaj^Gegb w zakresie kar urribwnyGh.

(1) Prbpbnujemy zapis § & ubL 2 Wzoru urrtowydiapakietul, § 8 ust i V^ru tiittoiyy d^^

II, § 7 ust. 2 Wzoru umowy dlapakietu ///:

..WykbnawGa zbbewiqzariy jest zaplaGiG Zamawiaj^Gernu kaf§ dmbwriq w vvysbkbsGi 0,1 % vifyhagrddzahia

GafkbWltege bruttb urtibwy, JeZeli ZamawiajqGy wypbvvie umbw§ za 30 dnibwyrti wypewiedzenierti

w przypadku raz^Gegb narusZenia prZez WykbnawG? Jej pGstahbwian. Wypbvviedzenie umbVvy vyihnb

zestaG pbprzedzbne pisernnym wezwaniem WykenaWGy de zaprzestariia riaruszert z zastrzeZenieifTi, iZ

w razie niezaprzestania naruSZert w terminie wskazanym w pisernnym wezwaniu, ZamavyiajqGy wypGWle

umbw§."

(2) Prbpbnujerny zapis § 9 ust. 3 Wzoru umowy dla pakietu I, § 8 ust. Z Wzoru uMOWy dlU pakiotu

III

..ZamawiajqGy bgdzie mlat prawb db wypbwiedzenla umbvtfy za 30 dnibwym bkresem wypbwiedzenia braz

de nallGzenia kary umbwnej w wysekbSGi 0,1% wynagredzenia catkewitege wynagrGdzenia bruttb

w pizypadkaGh wskazanyGh w .... braz w przypadku:..."

(3) Propbnujemy Zapis § 7 ust. 3 WZoru umOwy dla pakietU III:

WykbnawGa bbbwIsjZany jest zapiadlG Zamawiaj^Gemu kar? umewn^ w wysbkbdGl 20 zt za kaZdy dzlbn

zwteki w przypadku nletermlnbwegb nadania przekazdw pdGztbWyGh (§ 3 ust. 1).

(4) Prop^ohujemy zapis § 7 ust. 4 l^zbru umbtvy GVa pa/r/etu///:

Zamawiajqcy mbZe z^dac bd Wykenawcy zapiaty kary umeWnej w wysbkbsGl 50 zl za kaZdy dzier^ Zwibki
w przypadku nleterminbwegb pbtwlerdzenla przyj^Gia db realizaGji prZekazu, w przypadku niedbkbnania

pbtwierdzenia przyj^cia de realizaGji przekazu w tym samym dniu, w ktdrym nast^pitb zasilenie rabhuhku

bankewege.



Pvtanie 25.

Zamawiaj^dy dopuszGza mbzliwosd dokonania zfnian postanowien zawartej umdwy w stosunku do tfesoi

oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykdhawcy oraz okreSIa warunki tych zmian.

WykonawGa wnosi o fnozliwosc roZszerzOnia pfzeOlanek poprzez dodahie:

„Gena zaoferowana w oferGie moze uIog w wyniku zmiany Genhikow ZaakGebtewanyGh pfzez PrOZesa

Urz^du Komunikacji ElektfdniGznej, z ZastrzeZeniem, iz Zmiaria taka nie mdze nastqpic Wi^dej niz raz

w trakdie obdwis[zywania niniejszej urtiowy".

Pvtanie 26.

Z uvi/agi ria GZas od dnia upiywu terminu sktadania wnioskdw d wyjaShienie trd^ci SlWZ, a datq skladania

ofert sg drii ustawdwo wdine od praoy, Wykohavi/Ga Zwrada si? z proSb^ do Zamawiaj^Gego

0 przesuni?Gie terminu sktadania ofert przetargowydh w \a/w. post?pdwaniu.

Zainteresdwanym WykonawGom potrzebny jest dZas do spdftqdZenia oferty z uwzgl?dnieniem
ddpowiedzi Zamawiaj^Gegd na otrzymane wnioski o wyjasnienie treadi SIWZ.

Jestesmy przekonani, iz przesuni^die terminu sktadania ofert do dnia 05 stycznia 2018 do godziny 12:00

dia ww. post?powania nie spowoduje uGigziiwosdi zarOwno ZamaWiajqcemu jak i wsZystkim

zainteresowanym oraz nie wptynie negatywnie na przebieg niniejszego pOst^powania. Dodatkowo
Zamawiajqcy wskazuje, iz reaiiZadja przedmiotu zamOwienia nastqpi najwGZesniej od dnia 16 styeznia
2018 roku, a wi?c propondwana modyfikadja terminu sktadania ofert umoZliwia Zamawiaji^demu

svi/obodne rozstrzygni?die niniejszego post?powania.
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Opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa pakiet III

1.

1. Przedmidtem zamdwienia jest swiadGzehie przez Wykohawc^ ustug pocztowych poiegaj^'cycfi
na realizowaniu przekazdw pocztowych nadawanych przez Sl^ski Oddziat Wojewddzki Narodowego
Funduszu Zdrowia, zwany dale] Zamawiajqcym.
2. Szacunkowe dane dotycz^ce ilosci i kwot przekazdw pocztowych:
a) szacunkowa miesi^czna kwota wyplat wynosi 375 000,00 zt;
b) szacunkowa miesi^czna ilosc wyplat wynosi 200 szt.
c) ilosc zamdwionych przekazdw zagranicznych w okresie osta'tnich 12 miesi?cy od daty

zatwierdzenia SIWZ - 1 szt.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci wyptat o'raz wyplaconych kwot w zaieznOdGi
od potrzeb.
4. Przedmiot zamdwienia b^dzie reaiizowany w termlnie Okresiohym w umowie iub dO dnia
wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy jegO wykorzy'stanie
nast^pi przed uplywem tego terminu.
5 Zamawiajqcy jest zobowi^zany do kontroli wykorzystania waitOSci umowy.
6. Uruchomienie swiadczenia uslugi musi nastqpid hiezwtOcZnie po zawarciu umOwy.
7. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1) realizowanie przekazdw pocztowych w obrOCie krajowym adresatom WSkazanym przez

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

wyczerpahia moziiwosci dOr^czehia iub wydahia adresatowi, zgodhie 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 przekazdw w obroCie mi^dzynarodowym (pnzekazy pocztowe zagfaniCzne) adresatom
wskazahym przez Zamawiajqcego oraz zwrot kwot pieni^znych okreSlonych w przekazach pocztowych
do Zamawiaj^cego w przypadku wyczei;pania moziiwosci dor^czenia Iub wydania adresatowi
zagraniczhemu.
8. Nadawca przekazdw - 60W NFZ b^dzie nadawat przekazy pocztowe od poniedziatku dO pi^tku
z Wytqczeniem dni wolnych od praCy.
Wykonawca nie moze ograniczyd kwoty przekazu.
9. Potwierdzenie przyj^cia do realizacji przekazu musi nast^pic w tym samym dniu W ktdrym nast^'puje
zasilenie rachunku bahkowegd.
10. Wykonawca jest zobowi^zany do dor^czenia adresatom kwot pieni^znych okresionych
w przekazach pocztowych na kazdy wskazany przez ZamawiajqcegO adres.
11. Przyj^cie pr^ez Wykonawc? przekazu pocztowego b^dzie dokonywane przekazem elektronicznym,
nadawanym poprzez aplikacj? udost^pnion^ Zamawiaj^cego przez Wykonawcy na Stronie internetOwej
Wykonawcy, i b?dzie polegalo na:
а) zaIogOwaniu si? do aplikacji na stronie internetOwej Wykonawcy w celu nadania przekazdw;
c) przekazaniu przez Zamawiaj?:cego przelewem na rachuhek bankowy wskazany przez Wykonawc?
srodkdw pieni?znych w wysokosci rdwnej sumie kwot przekazdw.
WynagrOdzenie za reaiizacj? przekazdw zostanie obliczone na podstawie ceny jednostkowej
za realizacj? przekazu oraz ilosci nadanych przekazdw.
12. Aplikacja do wysytania przekazdw musi bye udost?pniona rta stronie internetOwej Wykonawcy
i posiadac nast?puj?ce funkcje:
1) MoZliwosc pracy wielu uZytkownikdw 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) Sprawdzenie stanu realizacji przekazu,
б) MoZliwosc wydrukowania:
a) potwierdzenia nadania przekazu,
b) pocztowej ksi^Zki nadawczej,
c) raportu stanu realizacji,
d) zestawienia zwrdconych przekazdw.

I S t r o n a
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Zamawiajqcy ddpuszcza mozliwosc realizowania przekaZow pdcztdwych ZagrahidZnych W placowde
pdGztowej jdzeli Wykonawca nie posiada mdzliwdsci realizowania eiektrdnicZnydh przekazdw
pocztdwydh zagranicznych.
13. Niezwlddznie po zawarciu umowy - w przypadku, gdy Wykonawca uZna przeszkoienie
Za konieczne do prawidlowej reaiizacji umowy - Wykonawca pfzeszkoii w siedzibie ^OW NFZ
pracownikdw wyznaczonydh przez Zaitiawiaj^cego w zakresie obslugi aplikacji do wysytania
przekazdw.
14. W przypadku awarii aplikacji dd wysytania przekazdw Zarnawiaj^cy i Wykonawca (Osdby
updwaznione do nadzordwania umowy) usta!^ awaryjnq procedure nadawafiia przekazdw, w
szczegdlndsci
w zaleZtldsci Od pdtrzeb; adresy pocZty elektronicznej, na ktdre bgd^ wysyiane darle dd nadania
przekazdw, spdsdb zabezpieczenia danych przed nieuprawhidnym dostgpem, spdsdb ddstarczania
danych do nadania przekazdw na ndsnikach elektronicznych.
W przypadku uruchomienia awaryjnej procedury nadawania prZekazdw ceny oraz prowizje okresldne w
umowie nie ulegajq zmianie.
15. Wykonawca jest zobowi^zany do dorgczenia odbidrcy kwoty pienigznej okreslonej W prZekazie
pocztowym albo zawiadomienia o prdbie dorgczenia najpdzniej w dn'iu zadferowahym w fd'rmcilarzu
oferty, liczqc od dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotg okreslOnq w przekazie
pocztowym.
16. Za dni rObdcZe uznaje sig dni od poniedziatku do pigtku z wytgczehiem dni ustawowd Wdinych
od pracy.
17. W przypadku, gdy dorgczenie kwdty pienigznej okreslonej w przekazie pocztowym nie bylo rnoZliwe
z powddu nieobeGnosci odbiorcy, Wykorawca jest Zobowi^zany wystawic awizo zawieraj^ce
CO najmniej nastgpujgce inforitiacje:
a) datg i godzifig dbecnosci ddrgczyCiela u odbiorcy,
b) podpis lub identyfikator umoZliwiajgcy jednoznaczne uStalenie danych oSdbdWych ddrgczyciela
(w szczegdlhdsci w przypadku reklamacji),
c) infdrmacjg, w jakiej placdwce pdCZtowej i w jakich gddzinach mozna osobisdie odebrad kwdtg
przekazu.
18. Awizo jest waZhe 7 dni od datyjego wyStawienia.
19. W przypadku, gdy odbidrca nie odbierze kwoty przekazu we wskazanej placdwce Wykdnawcy,
Wykonawca jest zobowigzany ponownle awizowac z zachdWaniem zasad okresldnych W pkt 17 i nn.
20. Kwoty pienigZne okreslone w przekazach pocztowych, ktdre nie zostaty Wyptacdne odbiorcy,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego w ciggu 7 dfii
roboczych po uptywie terminu do ich odbioru przez odbiordg przekazu.
22. Zamawiajgcy oraz adresat przekazu majg prawo zgtoszenia do Wykonawcy reklamacji dotycz^cej
realizowania przekazu pocztowego.

2. Kalkulacja cenowa

Tabela A

Lp.

Szacowana waftb^d

kwoty przekazbw
krajowych brutto

w zl

Szacowana

liczba

przekazbw

WysokoSd oplaty
za jeden przekaz
kfajOwy brutto w

zl

L^czna wartbJd
za przekazy brutto

(wartoSd C X wartoid D)

Wysokold p'rbwizji
pobieranej od kwoty
jednego przekazu
wyraiona w %

Lqczna w'artoid prbwizji
(wartoSd B x wartoSd F)

Warfo^d brutto

usiugi w zl
(sUma £ oraz G)

A B C D E F G H

1 9 000 000,00 4 900

I S t r 0 n a
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Tabda B

fotmulatz opis prZe'dmiotu zamowiefiia i kalkulacja cenowa pakiet III

Lp.

Szacowana wartd^f

kwdfy przekazdw
zagfanicznych

brutto

w zl

Szacowana

liczba

przekazdw

WysokdW optaty
za jedeii przekaz

zagranicZny
briitto w zl

Lgczna wartd^d
za przekazy brutto

(warfo^d C x warto^d D)

WysdkoSd prowizji
pobierauej od kwoty
jednego przekazu
wyrazdna w %

Eqczna wartoJd prdwizji
(warto^d B x WartoSd F)

WaftdSd brutto

usiugi w zl
(suma E oraz G)

A B C D E F G H

2 30 000,00 5  '

Taibela C

Lp.

Szacowana

liczba.

zwrdtdw

krajowych

Wysoko^d oplaty
za jeden zWrot

krajowy brutto w
zl

L%czna wartoid
za zWroty brutto

(wartO^d B X WartoSd C)

A B C D

3 5

Tabela D

Lp.

Szacdwaua

liczba

zwrdtdw

zagranicznych

WysokoSd dplaty
Za jeden zwrdt
zagranidzny
bruttd w Zl

LgCZna wartd^d
Za zwroty brutto

(Warto^d B X wartdid
c)

A B C D

4 2

Cena briittb oferty: wartosd brutto usliigi z tabeli A + waftbsc brutto usiugi z tabdi B +
l^czna wartosc za zwroty brutto Z tabeli C + l^ezua wartosc za zwrbty brutto z tabeli I)

-  zl brutto

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

Imi^ i n:aZ\dskb upeinoinbcftioiaegb pr2edsfa\dciela WykofiawCy:

•'y '••••

Data..

podpis

S t r o n a
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Opis pfzedmiotu zamdwienia i kalkulacja centtwa pakiet IV

Usltigi dostarczania przesylek kirdeiskich

I. Opis

1. Wykonawca zobowiqzany b^dzie do wykony wania iiast?puj q;cych czyimoici;

a) odbierania i dostafczariia przesylek kuriefskich w dni fobocze od godz. 8.0G do 16.00, 6d poniedziaddi
do soboty z wylgGZelriem dm ustawowo wolnych od pi'acy,

b) przesyBd kurierskie ddbierane b^d^ przez apowazniofiego pfzedstawiciela WykOnawCy, zwanego dalej
Kifrieferti Z siedziby Zamawiaj^cegO w KatOwicach, przy til. KOssutha 13 i dostdrczane w teniiinie
dkredlonym przeZ Zairiatviaj^cego,

c) odbioru przesylek kuriefskich Z siedziby Zamawiajgcego w terrniniC zaoferbwahym \v pkt 3 formularza

d) dostarczania ua biezgco Wg potrzeb Zamawiajgcego opakowah do pakbwania przesylek bfaz dnikbw
listbw przewbzbwych.

2.0ferbwany termin Odbiora przesylki kurierskiej wskazanb w formularzu ofefty.

3.DoWbdem zlecenia prZez Zamawiaj^cegb UShigi kurierskiej bgdzie wypelniohy i pbdpisauy pfzez
Zamawiaj^cegb list przewoZbwy, wedhig wzbnl bbbwi^zuj^cego u Wykbnawcy; jeden egZemplafZ listu
prZewbzowego b^dzie przemaczbliy dla Zamawiaj^cego.

d.Zwrbtne Pbtwierdzehie Qdbibfu przesylki kurierskiej WykbUawca dpstarczy Zamawiaj^cemu w ciggu 7 dhi
robbczych bd daty odebratiia przesylki przez adresata.

5.Dane b ilosci przesylek kuriefskich w , bbfbcie; krajbwym i zagranicznym bkre^lbne w fbfmUlafZu bpis
prZedmibtu zaracwienia i kalkulacja ceubWajW pkt II maj^ charaktef szabunkbwy, stanowi^cy element shiz^cy db
skalkulowania ceny oferty biuttb (■wynagrbdzenia calkowitego .bfutto .umbwy) i nie stanbwi^. Ze strbny
Zaraawiaj^cegb zobbwi^zania db nadawania przesylek w pbdanych w fbimularzu ilbdciach. llbsci te niog^ bye
inniejsZe lub wipksze, w zaleznosci bd pbtrzeb Zamawiaj^cego. W kazdym pfzypadku suma faktiu wystaWibnych
przez Wykonawcf z tytuhi wynagrbdzenia umownegb nie Uioze przekroczyc wynagrbdzenia maksymalnegb
bkreslbnego We wzbrze umbWy. . ,

OznaCzatb, Ze faktyczna ilbsc nadanych wramachumbwy przesylek. moze bye ihna niZ wskazana w fbnnuiarzu,
pbd waiunkieni niepfzekroczenia wysbkosci: ceny bferty brutto (wynagrbdzenia calkewitego brutto Umbwy).
Wykbnawcy nie przyshiguj^ z tegb tytulu Zadne rbszczenia w stbsunkii db ZamaWiajgCegb.

6.TermiHv doatarczania Drzesvlfek

Wykbnawca zobbwigzany b§dzie do dostarcZania:
1) przesylek kiuierskich miejscOwych (w graniCaCh raiasta Katowice) adfesatoni w ciggu maksymalnie 4 gbdzin
od odebfania przesylki od Zamawiaj^cegb. .
2) przesylek kurierskich adresatom w nastppnym dniu rbboczym na tereniekraju, w zaleZnbsci od WskaZania
przez Zamawiaj^cego gbdziny dbstarczenia: .
a) do godziny 09.00, ,
b) do godziny 12.00, : ; ; .
c) do godziny 16.00, . ■ ■ .
3) przesylek kurierskich za granieg;
a) na terenie krajbw Unii Europejskiej oraz pozostalych krajbw Etiropy ffiaksymalnie w temiini'e^S dni
roboczych od daty nadania prZesylki,
b) na terenie panstw: USA, Kanada, Rosja maksymalnie w terminie- 7 dni fbbbczych od daty nadania
przesylki,
c) do pbZostalych panStw - maksymalnie w terttiinie 7 dni rbboczych. :

7.WykbnaWca zapetvnia, iz status nadawcy przyshlguje Zamatviaj^ceniu.

I

^l/l



Nt zamowienia: 28/us/2617 formulatZ opis ptzediniotu zamoMeiria i kalkulacja ceh'owa pakiet IV Z

II. Kalkulacja ceriowa

a b c d e f

Lp. Rodzaj przesytki Waga przesytid

PrbgnozoW
ana ticzba

przesytek (
szt)

Cehajedhostkowa
brattb (zt)

Cena fctczha
brutlb (d xe)

.przesyiki do 0,5 kg 1  ■- ■ '

przesyfki.od 0,5 do 1 kg ^ , 1

1.
Przesytki Krajow/e dor^czone
tego samego dnia na terenie

Katdwic przesytki od 1kg do 5 kg 1

przesytki od 5kg do 10kg 1

przesytki od 10kg do 20 kg 1

przesytki d6:0,5 kg 1

przesytki od 0,5 do 1 kg 1

2.
Zwrbty przesytek krajowych

dorgczonych tego samego dnia
na terenie Katowlc , przesytki od 1kg do 5 kg 1

przesytki od 5kg do 10kg 1

przesytki od 10kg do 20 kg 1

przesytki do 0,5 kg 20

przesytki od 0,5 do 1 kg. . 20

3.
Przesytki krajowe dorgcZone W
dhiu nastgpnym roboozym do

gddz. 9.00

przesytki odikgdo 5 kg , 20

przesytki od 5kg do 10kg 5

przesytki od 4 0kg do 20 kg 10

przesytki od 20kg do 50 kg 5

4.
przesytki do 0,5 kg 1

2 S t r o n a
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przesylkl od 0,5 do 1 kg, 1

przesytkrddlkqdobkg. 1

Zwroty przeSytek kfajovi/ych
dor^Gzonych w driiu nast^pnym

roboczym do godz.9.00 przesytki od 5kg do 10kg 1

przesytki od 10kg do 20 kg . 1

przesytki od 20kg do 50 kg 1

przesytki do 0,5 kg 20

przesytki dd 0,5 do 1 kg 10

5.

Przesytki krajowe dor^czone w
dhiu nast?pnym roboczym do

godz.12.00

przesytki od 1kg do 5 kg 20

przesytki od 5kg do 10kg 10

przesytki od lOkq do 20 kg 5

przesytki od 20 kg do 50 kg .  , 5

przesytki do 0,5 kg 1

przesytki od 0,5 do 1 kg 1

6.

Zwrbty przesytek krajoWych
dor^czbnych w dniu nast^pnym

roboczym do godz.12.00

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

przesytki do 0,5 kg 15

przesytki od 0,5 do 1 kg 10

7.

Przesytki krajdWe dor^czone w
dniu nast^pnym roboczyib do

godz.16.00 przesytki od 1kg do 5 kg 15

przesytki od 5kg do 10kg 10

przesytki.od 10kg do 20 kg. | 5 .. .

■t
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przesytki od 20kg do 50 kg . 5

przesytki do 0,5 kg 1

przesytki od 0,5 do 1; kg V .

ZWfoty przesyJek krajowycH przesytki od 1kg do.5 kg_ 1  ,

8. dor^czoriych w dhiu nast§pnym
rdbdczym do godz.16i00

przesytki od 5kg do 10kg 1.

przesytki Od 10kg do 20 kg 1

przesytki od 20kg.d0 50 kg. 1  .

9.
Usiuga dbdatkowaodbiOr oraz

dor^czenie w sobot?
1  . . ,

10.
Usituga dor^czenie do fqk

wiasnych
1

11. Ustaga potwierdzenie odbioru ■

.  , 1; ;

przesytki do 0,5 kg 1

przesytki Od 0,5 do 1, kg 1

12

Pfzesylki dor^czo'ne za granic§
na terenie krajow Unii

Europejskiej oraZ pozostatych przesytki od1kg,do 5 kg. 1, ..
krajow Europy maksyitiainie w

terminie 5 dni robOczych od daty
nadania przesytki

przesytki od 5kg do 10kg 1

przesytki od 10kg do 20 kg 1 ..

przesytki od 20kg do 50 kg 1

Zwro'ty^ prze'syfek dor^czoriych Za
grahic§ na terenie krajow Unii
Europejskiej oraz pozbstalych

krajow EurOpy

.przesytki do 0,5 kg 1

13.

przesytki od 0,5 do.1 kg 1 .

przesytki od 1kg do 5 kg 1

S t r on a
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001

przesytki od 5kg do 10kg, ,, 1

przesytki od 10kg do 20 kg 1.,

przesytki od 20kg do 50 kg . 1

przesytki do 0,5 kg 1 - .

przesytki od 0,5 do 1 kg . ... 1 .

14.

Pfzesytk'i dor§czone za grariic?
na terenie panstW: USA, Kana'da
Rosja maksymalnie w terminie

-7 dni roboczych od daty nadania
przesylki

przesytki od 1kg do 5 kg. . 1

przesytki.od 5kg, do 10kg. 1

przesytki od 10 kg do. 20 kg . 1

przesytki od.20kg.do.50 kg,,. 1  -

przesytki do 0,5 kg 1

.przesytki od 0,5 do 1 kg 1

15.

Zwfdty przesyiek dof^czdnych za
granic? na.terenie panstw: USA,

Kanada Rosja

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

przesytki do 0,5 kg 1

.  16.

Przesytki ddr^czane za granic?
do pozostatych panstw

rfiaksymalnie w termlnle7 dni
roboczycti od daty nadania

przesytki

przesytki od 0,5 do 1 kg 1

przesytki od 1kg do 5 kg 1

przesytki od 5kg do 10kg 1

5f S t r o n a
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.prZesytki od 10kg do 20 kg

pftesytki od 20kg db 50 kg 1

17.
ZwrQty pfzesytek dbr^czane za
granic? do poZOstatych pa'nStW

prZesytki db 0,5 kg 1

prZesytki od 0,5 db 1 kg . .  ,1, , ̂

prZesylki bd Tkg do 5 kg i:-

,przesytki od 5kg do 10kg 1  ' .

pfZesytkl od 10kg do 20 kg 1

prZesytki od 20kg db 50 kg .  ..,1 .

CENA OFERTY BRUTtO W PAKIECIE IV:

RAZfeM BRUTTOi w zlotych (stlma wszystkich ptfzycji od 1 do 17 z kdlumny-i):

Ciena brutto j.w. niitisi bye identyczna jak podkna w pkk 1 fdrmnlafza dferty pakiet IV.

Imi^ i naZwisko upelnbnabCiiioHegO pfZedstawiciera Wykbfiawcy:

Data

S . ..<. .••.......... •••.'•.'

11S t r o n
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UMOWANr

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodo\^m Funduszem Zdrowia

Slq^skim Oddziaiem Wojewodzkiln w Katowicach, w itnieniu ktorego dziala:

—  - , zwanym dale) y,Zalna^dj^cym"
a

z  siedzib^ w adlres: dzialajq^cym
na podstawie wimieniu ktorego dziala:

, zwanyin dalej ̂ ,Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej :

§1
PrZedmibt timow

1. Przedmiot umOwy obejmuje sttdadczenie uslug kurierskich, poIegaj^Ce na ich przyjmOwaniu,
przefniesZCzaniu oraz dor^cZaniu w obrocie krajowym oraz zagranicznym Zgodnie z SlWZ i ofert^
WykonawCy z dnia

2. Przedmiot zamo-wdenia obejmuje rowniez zwrot przesylek kurierskich do Nadawcy w pfzypadku
wyczerpania mozliwosci ich dorijczenia lub wydania adresatOwi.

3. Stroiiy dopUszczaj^ mozhwOsc dokonywania przez WykonawCy w trakcie reahzacji umowy riieistotnych

zmian w tresci regularninu (zalaCZnik nr 2 do umowy). do cZego wystat'czy pisemne zaudadomienie przesiane
do Zamawiajq^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istotna, nie bigdzie ona -tw^Zala StrOn

umowy.

(^pis j.w. tpstanie wjkreslony,jeHi u Wykomwy nie dbowicispje regulamin).

Umowa b^dzie realizowana zgodffle z ofert^ Wykonawcjr zlozon^ w zamowieniu nr 28/us/201'7 pakiet IV,

w tym zgodnie z Opisem przedmiotu umowy i kalkulacjq. ceno\v% stanorid^cym zalaCZnik.nr 1 do umowy.

ust.4i ustS - zostatlie uwzgl^diuatiy w tyiko jezeli datyczy Wykcftxawcy

4. Wykohuwca poivieiya podhykdhciWiyIpodnykonamom, ct^sc tiytnowienia wkaeyinci if dfercie WykdMify ipd'iprlej

n> e^moifieniu nr 28I usj2017pakietlV, jt.
5. W tdku reali'^yi umdivy Wykditavfca ind^e dokdnac vynianypddnykdnaify bcid^ fge;ygndifctc g^padivykdnaify ifskaganegd

If dfercie Wykd'ndify t^di(dnej w ̂dmcwiehiu nr 28! usj2017 pakiet IV. Z,miand bcyi^ reyj/gnaga winna nastcpic w drcdtp

pisemnegd aneksu dd utiidny.

6. Przez dni robocze nalezy rOZuttuec wszystkie dni kalendarzoWe za txyj^tkiem dhi ustawo'vco wohsych

od pracy (tj. dni swi^tecznych oraz niedziel).

7. Strony Umowy mog^ rozszerzyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy (tj. zwi^kszyc

ilosc zaraawianych uslug) w oparciu o okreslone w umoNSde ceny jedtiostkowe. W takim przypadku Strony
nie musz^ wskazywac ilosci poszczegblnych zamawianych uslug. WyUagrodzenie umowne bydzie moglo

wowcZas wZrOsn^c 0 kwot§ nie wyzsz^ rdz 5 000 bruttd.

8. Niezaleznie od regulacji ust. 7 Strony Umowy mog^ dokonac przedluzenia terminu obo\)Cd4zy%ania umowy.

Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mog^ przedluzyc termin obowi^Zywania

umowy maksymalnie o cztery miesi^ce.

9. Wykonawca moze uzywac w dokumentach oraz phkach wlasUych terminologii Zn^czajowo stosowanej przez

WykonawC?. UzywaUa terminologia nie moze naruszac postanowieh umownyCh a w razie wi^tpUwosCi

Wykonawca zobo^^zany b^dzie do skladania na z^danie Zamawiaj^cego niezwloc'znych Wyjasnieh.
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§2

1. Wykonawca zapewriia dor^czenie przesylek kurierskich na calyin terefiie RzecZypospolitej Pblskiej
oraz do krajdw wymienionych w zai^czniku nr 1 do umo-w^.

2. Dof^czeflie przesyiki kurieirSki'ej fiast^i stosowfiie do rodzaju przesylki oraz kraju jej przezflacZenia

Ha zasadach bpisanych w Zai^cZriiku nr 1 do umowy.

3. Dane o ilosci przesylek kurierskich okreslone w zalaczniku nr . 1 do nffiowy maj^ charakler szacunko-«y
i stanowiq. element sluz^cy do skalkulowania wynagrodZenia calko-v^tego brutto umowy. Nie powoduj^ one
powstania po stronie Zamawiajq^cego zobowi^zama do nadawania przesylek w podanych w tym zal^cZSiku
ilosciach. OznacZa to, ze faktyczna flosc nadanych w ramach umowy przesylek moze bye inna niz wskazana
w zalaczniku nr 1 do umowy. pod wamnkiem nieprzekroczenia wysokosci wynagtodzenia calkowitego
bmtto umowy okre^onego w §4 ustl umowy. Wykonawcy nie przysluguj^, z tego tytulu zadhe roszczenia
W stosunku do Zamawiaj^cego.

3a. Strony dopuszczaj^ mozliwosc skorzystania przez Zamawiaj^cego z innych rodZajoW przesylek a takZe do

ubezpieczenia przesylek wartokiowych - plamych zgodnie Z aktualnym cennikiem Wykonawcy - niz
wymienione w zalaczniku nr l . do.umowy. przy zachowaniu zasady wyrazonej w §4 ust.1 umowy ofaz pod
warunkiem, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesylek nie przekroczy 2% Wysokosci

wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okreslonego w §4ust.l umowy. Wykonawca Ha potrzeby innych
rodzajow przesylek zobowi^zuje si? dostarczyc Zamawiaj^cemu aktuahiy cennik Wykonawcy.

4. Uslugi o ktorych mowa ust. 1, realizowane b?d^ na zaSadach okreslOnych w:

a) Ustawie z dma 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pozn. zm.) Zwanej dalej
Ustaw^

b) Rozporz^dzeniu Mimstra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
wykonywama pOwsZechnych uslug pocztowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 545), ZwaHym dalej
Rozporz^dzeniem,

c) UstaWie Z dnia 15 listopada 1984 r. ̂  Prawo PrzeWoZoWe (tekst jednohty Dz. U. z 2012 r.,.

poz. 1173 Z pofn. Zm.),

d) innych aktach prawnych zwi^Zanych z reahzacj^uslug b^d^.cy'^h przedmiotem umowy, wydaUych na
podstawie Ustawy, Rozporz^dzenia, a w prZypadku uslugi w obfocie zagranicznym — zgodnie
z mi?dzynarodowymi przepisami pocztowymi.

5. Odbiom przesylek dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okaZaniu stosownego

upoWaznienia. Zamawiajq,cy ma praWo odmowy wydania przesylki pracownikowi Wykonawcy, ktdry nie
spelni tego wymogu.

6. Przesylki kurierskie odbierane b?d^ przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, zwanego dalej
Kurierem z siedzlby Zamawiaj^cego w Katowicach, przy ul. Kossutha 13 i dostarczane w terminach

okreslonych przez Zamawiaj^cego.

§3

Odbiof i terminy dor?c2eh

1. W ramaCh przedmiom umoWy Wykonawca zobowi^zany jest dO:

1) odbierania i dostarczania przesylek w dni robocze od godz. 8.O0 do 16.00, od poniedzialku do soboty
z wyl^czeniem dni ustawowo Wolnych od pracy.
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2) dostartzarda ii'a biez^co wg pottZeb Zama-^aj^cego opakowan do pakdwania p'rZesyiek btaz druko'^r
listow ptzewoZowych.

2. Zgloszenia odbiora bgdq, dokonywane telefonicznie pod nr lub pod nf
albo przy portiocy aplikacji internetowej Wykonawcy (on-line).

3. Odbior prZfesylek kutietskich prZeZ Kuriera z siedziby Zafhawiaj^cego przy lil Kossiltba 13 bydzie
dokonywany w ci^gu licz^c od dokonania zgioszerda, o ktoryna fflOwa ustl.

4. Odfebranie przesylki kufierskiej przez Wykonawcg od Zama^aj^cego jest rownoznacztic z jej liadaniteni.
5. Teftniny dostarcZania pfZesyiek kurierskich wskazafto w zal^tzniku fit 1 do ufnovty (teffiaiiiy dosfarezania

ptZesylek).

6. Dowodefii zlecefiia ptzez Zatnawiaj^cego usliigi kilrierskiej b^dzie wypclniony i podpisa'iiy ptZeZ
Zafnawiaj^cego list ptzeWozowy, wediug -wzoru obotvi^zuj^cego u Wykoiiawcy; jedeli egZe'iiiplatz listu
przetvozowego Kurier ptzekazuje kazdotazowo Zamawiaj^Gefnu.

7. Zwtotne Potwiefdzefiie Odbioru przesylki kurierskiej Wykoiiawca dostarezy Zarnawiaj^Geifiti w ci^gti 7 dni
robocZych od daty odebratiia przesylki przeZ adresata. Status nadawcy przysluguje Zaina'wiaj^.cefiiu.

8. NiedorgcZOfie przesylki kurierskie Wykonawca Zoboti^^zUje siy dostarezac do siedziby Zaffia^aj^eego przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach tiiezwlocznie po Myczetpaniu fnOZliwbsGi ith doryczenia lub -wydatiia
odbiorcy, z podaniefn przyczyiiy zwrotu.

9. List przewOZOwy pOwinien zaX^erac, co najfiitiiej nastypuj^ce dane:
a) dat? nadania przesylki,
b) dokladne datie nadawcy przesylki, obejuiujatGe pelny adres z kodein pocztowyfrij
c) dokladne dane odbiorcy przesylki, obejtriuj^Ge pelny adres z kodem poGztO'wyin oraz przypadku

przesylek zagrafiicznych, nazwy kraju,
d) Wskazanie nt teiefonu i osoby, z ktor^ mozna siy skoniaktowaG w przypadku trudnosci z

doryGzeniem przesylki,
e) oznaGzenie przesylki, okre^enie zawartosci, wartoM, wagi ogolem, ilosci sztukj tcyiniatotsf, ilosci

paezek, jesli przesylka nie jest nadawana w jednym opakowaniuj
f) GZytelny podpis nadawcy,
g) Gzytelny podpis osoby przyjtnuj^Gej przesylk? w irtiieniu Wykonawcy,
h) okreslenie wysokosci ceny za danq, przesyike.

§4

1- Wynagrodzenie .calkowite z tytulu realizaGji niruejszej utnowy nie moze przekroGzyc kwoty .....v......... ii
btuttd (slowiie: 00/100 zlotych brutto), ...... zl netto. Obo^^zuje 23%

podatek (Vat).

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust. 1 rdfuejszego paragrafu za'^era wszelkic koszty, oplaty
i podatki, zwiatzane z realizacjq, przedmiotu urnowy, w tym koszty przyj^cia i odbioru prZeSylki
od Zarnawiaj^cego, jezeU jest to niezb^dne koszty pakowania, jej transportu (a w tytti •wszystkie koszty z tyfn
ztfd^zane, rowniez koszty paliwa oraz wszelkie oplaty za przejazd), ubeZpieGzenia i dorycZenia oraz Zwrotu,

a zatem wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie Z tytulu nalezytego i Zgodnego Z obowi^zuj'^cyini
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za reaHzacj? kazdej z przesylek kuriersMch b^dzie opieralo siy na cenach jednostkowycb
wskazanych w zal^czniku nr 1 do umowy.

4. Wynagrodzenie za reaHzacjy przesylek kurierskich platne bydzie w Okresach ffliesiycznycb za dany miesiac
z. dolu w ci^u 21 dni licZq:c od dnia wystawienia faktury VAT za dany miesi^G, na fir konta Wykonawcy
wskazany na fakturze, pOd warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystafjtnonej faktury VAT do siedziby
Zamawiaj^cego nast^pi w ci^gu 7 dm roboczych Ucz^c od dnia wystawiefiia faktury. W przeciwnym wypadku

1/
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terlnin platfiosci faktury VAT okresla sig jako do 14 dm licz^c od dnia dostafczenia pra\iwdl6w6 ■wVsta\Wonej
faktury VAT do siedziby Zama\^aj%cegO.

5. Jako okres rozliczeiiiowy przyjmuje si? iriiesi^c kalendarZo^vy.
6. Wynagtodzenie za wykonane w daiiym pktesie rozUczemowym uslugi stanovd suiiia opiat za faktyczn^ ilosc

przesylek dostarczonych i zwroconych po wyczerpatiiu tnozUwosci dor?Gzenia liib ■wydariia odbiofcy, wedlilg
cen jednostkowych brutto podanych ■w zalaczmku nt 1 do umo'wy — ustalona i obUczona w bparciu
o dostarczon% Zama^aj^Gemu albo udost?p]iioii^ prZez Wykonawc? na strotiie intexiietowej speQiJikag^
wjkonanjch uslug dotyGZq^G^ daiiego iriiesiq.Ga rozliGZeniOwego.

7. Z Zasttzezeniem ust. 8 oraz § 4a wskazane w ZalaGZniku nr 1 do ufnoxxy refiy jediiostkawe brutto s^, Gefiami
ryGZaitbwyim i nie podlegaj^ Zmianie w ttakoie obo^stzywatiia ufnowy. Wykonawca ni? liioze do Geil
wskaZaflych zalaGZiiiku nr 1 do utnowy dolicZac zadnyGh dodatkowych bplat.

8. Z iniojatywy WykonawGy Gcny jednostkowe brutto w^fnieoione w zalaczniku.nr 1. do iVrho^w b?d^ tnogly
zostaG obnizone av tfakcie realizaGji uiiiowy. W przypadku zaistnienia takiej sytiiaGji Wykona\n?ca do rozliczen
z Zamawiajacyrn przyjmie oeny jednostkowe nizsZe niz okreslofle w zaiarzfiiku nr 1, do pr^y
jednoczesriyni poinformowaniu o lym Zama-wdaj^Gego ze wskazaniem terifiinu, od ktbrego obnizenie Gen
b?dzie obowi^zywalo. Niniejsze zostanie potwierdzone przez Strony pisefnnym aneksem do utnOwy.

9. Zamawiaj^cy dokonywac b?dzie wysyiki przesylek kurierskieh stosownie do potrzeb, a Wykonawca
oswiadcza, ze nie b?dzie wzgl?dem Zamawiaj^eego wnosil roszczen z tytulu fflniejsZej b^dz innej Hosci
wyslanyeh przesylek kurierskieh niz okreslone w zalacznikuttr 1 do umowy.

10. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do stalego monitorowania konsuttipcji wynagrodzenia calkottdtego urnowy,
o ktorym mowa w ustl niniejszego paragrafu.

11. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozUczenio'viym uslugi dokonywane b?dzie w formie
przelewu, z dolu, na rachunek wskazany przez Wykonawe? na fakturze VAT.

12. Za dzieh Zaplaty uznaje si? dzien obd^zenia rachunku bankowego Zattiatdajycego.
13. Zamawiaj^cy zaplaGi Wykonawcy odsetki ustawowe za opbznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone od dnia

nast?pnego, po dmu w ktotyni zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisenmego wezwania do zaplaty.
14. PrZeniesienie wierzytelnosGi nynikaj^eych z nimejszej urnowy przez Wykonawe? na Osob? trzedy wytnaga

pod rygoreni niewaznosei pisemnej zgody Zamawiaj^eego.
15. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast?puj^Ge dane nab)rwGy:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziby w Warszawie, ul. Gtdjecka 186, 02-390 Watszawa, NIP:
1070001057.

Odbiorc^ i platnikietn faktur VAT jest §l^ski Oddziat Wojewodzki NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844
Katomce.

16. Stosownie do zapisow § 2 ust. 3a Zamawiaj^cy ma mozUwosc ubezpieczenia przesylek wartosGiottyGh.

17. Wynagrodzenie za ubezpieczenie wartoseiowych przesylek kurierskieh platne b?dzie w okresach
miesi?GznyGh za danv tniesiae z dolu w eiqgu 14 dni liez^e od dnia wystawienia faktury VAT za dany mieSi%G,
na nr konta Wykonawcy wskazany na fakturze, pod warunkiem, ze dostarczenie praWdloWo -wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiaj^eego nastsipi w eij^gu 5 dni roboezyeh ]iGZq,G od dnia wystawienia faktury.
W przeeiwnym wypadku tertmn platnosci faktury VAT okresla si? jako do 12 dm Hez^c od dnia dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego.

§4a

1. Strony zobowiq,zuj2i, si? dokonac zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa
.w §4 ust. 1 umowy, w tym stosownych cen jednostkowych brutto, w zakresie ktorych zmiany miaiy wplyw

4
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2.

3.

5.

na koszty tealizacji umowy, w fotrnie piseiiinego aneksti, kazdotazowo w przypadku ■wyst^ienia jedilej
z nast^puj^cych okoHcZnosci:
1) zroiany stawki podatku od towarow i usiug,
2) Zfniaiiy wysokoki minifnalnego wynagrodzenia Za pfac? ustalofiego lia podstaXjide pfzepisow

o fflinimaltiym ̂ ^nagrodzeniu za pracg,
3) zmiany zasad podlega'nia ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdtowotoemu liib \\7soko^d

stawki skiadki na tibeZpiecZenia spoleczne lub zdirowbtne
- na zasadach i w sposob okcedony w ust. 2 - 10, jezek zmiany te bgdq, mialy wplyw na koszty \^konania
umowy przeZ Wykonawc?.
Dokonanie zmiany ^^sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy b^dzie moZHwe nie wcZes'niej niz po
upiywie 12 miesigcy Hcz^c od dma rozpoczgcia reaUzacji Umowy.
W przypadku Zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wairtosc wynagrodzenia netto liie zmieni si?, a wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Jezek Zffliana stawki podatku VAT oznaczalaby Zwi^kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo -
w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowittZuj^cymi przepisami obowi2[zany bydzie odprowadzac
Zamawiaj^cy - z^^kszenie wydatku brutto po stronie Zama^daj%cego, wynagrodzenie netto umo^iCy, w tym
takze odpowiednie ceny jednostkowe netto, zostan^ obnizone w taki spOsob, aby pO' dokczeniu aktUalnie
obowi^Zuj^^cej stawki podatku Vat, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie przekroczyi ceny oferty
netto Wykonawcy powi^kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej w dniu ziozenia oferty w
zamdwieniu nr 28/us/2017.
Powyzsza zmiana oraz jej wpiyw na koszty realizacji zamowienia musz^ zostac wykazane przez WykOnawc?
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 5.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przeslanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 Itib pkt
3, bydzie obejmowac wyl^cznie cz?sc wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w O'dniesieniu do ktorej
nastfipila Zmiana wysokosci kosZtdw wykonania umowy przez Wykonawcy w ztd£tzku z wejsciem w zycie
przepisow odpO'^ednio zmieniaj^cych wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonuj^Cych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpiecZeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ZdrOwofne. Zmiana wejdzie w zycie nie
wczesniej niz w dmu zaWarcia przez strony stosownego aneksu oraz b?dzie dotyCZyla wynagrodzenia
naleznego za okres nie wczesniej sZy rdz od dnia rozpocz^cia obowi^zywania aneksu.
W przypadku zmiany, o ktorej moWa w ust. 1 pkt 2, wynagyodZenie Wykonawcy ulegnie Zffiianie 0 kwot^
odpowiadaj^c^ wzrostowi koszta Wykonawcy w zwi^zku Ze zwi^kszeniem wysokosci wynagrodzen
pracoWnikow wykonuj^cych umoW^ do wysokosci akmalnie obo\W^Zuj^cego niinimalnego Wynagrodzenia
za prac?, z uwzglgdnieniem wszyStkich obci^zen publicznoprawnych od kwoty wzrostu rninimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadaj^ca wzrostowi koSzm Wykonawcy b^dzie odnosic siy wyl^cznie do cz^sci
Wynagrodzenia pracownikow, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajt^cym, odpowiadajitcej zaktesOWi,
w jakim wykonuj^ oni prace bezposredmo zwi^zane z realizacjq, przedmiotu umowy. Powyzsze zmiany oraz
ich wpiyw na koszty realizacji zamowienia musz^ zostac wykazane prZez Wykonawcy we wnioskUj o ktorym
mowa w ust 5.

W przypadku zmiany, o ktorej moWa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie WykonaWcy ulegnie Zffiianie 0 kwot?
odpowiadaj^c^ zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwi^zku z wyplat:^ wynagrodzenia pracownikom
wykonuj^cym umow^. Kwota odpowiadaj^ca zmianie koszm Wykonawcy b^dzie odnosic si^ Wylq,cznie do
cz^sci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, odpowiadajitcej zakresowi,
w jakim wykonujq, oni prace bezposrednio zwi^zane z reahzacj^ przedmiotu uffioWy.
W celu Zawarcia aneksu, o ktotyffi mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wyst^pic do drugiej Strony
z wnioskieffi o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawieraj^cym w SZczegolnosci sZczegoiowe wjrhczenie calkowitej kwoty, o jak^ wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraZ wskazaniem daty, od ktorej nast^pila bs^dz nast^i zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy uzasadmaj'^ca zmian? wysokosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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6. W prZypadku ztrdan, 6 ktorych inowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wriioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on Zobo^^^Zany wykazac (udowodnic) fakt Zaistnienia ptzeslanek, o ktofych mowa w ust.l oraZ

okolicznosc, iz pfzeslanki te majq^ wpiyw na koszty wykonania ufnowy plZez Wykonawcg. Wykazanie ■winnb
nast^ic w sZcZegolnosd poprZeZ przedlozenie dokumentow, z ktotych b^dzie wynikac, wjakLtti zaktesie
zttiiany te maj^ Wplyw na kosZty wykonania umowy, jak np.:
1) pisernne zesta\denie wynagfodzen (zatowrto ptzed jak i po zfflianie) ptaGownikow vi^kbnnj^cych

pfzedmiot umowy, wtaz z okredeniem zakresu (cz^sci etatu), w jakim ■wykoiiuj^ oni prace
beZpode'dnio zwi^Zane z realizacj^ przediniotu unio\^ oraz GZgsci ■wynagrddzenia odpoxdadaj^tej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisernne Zestawienie wynagtodzen (zarowno przed jak i po Zmianie) pracdwiiikow wykdnuj^cych
pfzednaidt umowy, wraz z kwOtaffli skiadek uiszczanych do Zakladu UbeZpieGzen SpolecznyGh lub
Kasy Rolniczego UbeZpieczenia Spolecznego w cz^sci finansowanej ptzez WykonawG^,
z okredeniem zakresu (cz^sci etam), w jakim wykonuj^ oni prace bezpostednio zwi^zane Z realizacj^
przedmrom umowy oraz cz^sci wynagrddzenia odpowiadaj^cej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, jezeli z wnioskiem uyst^puje ZamaNdaj^ty, jest on
up'raumiony dd zobowi^zania Wykonawcy do przedstatdenia w wyznaczonym tetminie, nie krotszym niz 5
dm roboczych, dokumentow, z ktofych b^dzie wynikac, w jakim zakresie zmiaUa ta ma "v^lyw Ua koszty
uykonania umo^^, w tym pisemnego zestawienia wynagrodZeh, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2.

8. W termime 14 dm od dnia otrzymania traiosku, o ktorym mowa w ust. 5, Strona, ktdra otrzymala wnidsek,
przekaze drugiej Stronie informacj? o zakresie, w jakim zatuderdza wuidsek oraz ■vfrskaze kwot?, o ktorq,
uynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo infdrmacjg o niezatMerdzeniu wrdosku
wraz z uZasadnieniem.

9. W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cZgscidwym
zatvwerdzeniu wniosku, Strona ta moze ponowuie 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 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zmiana wraz z Wszelldmi jej kdnsekwencjami dla Wynagrodzenia umowy zostanie WprowadZdna w drodZe
pisemnego aneksu do umowy.

§5

1. Strony Zdbowiq^zujq, sig do niezwiocznego, wzajemnego, pisemnego powiadaffiiania sig o zmiaUach
dotycz^cych okte^onych 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^ nawet w przypadku
niepowiadomienia dmgiej Strony o zmianie sWegd adresu. Kazda ze Stron przyjffiuje na siebie
odpdwiedzialnosc za WsZelkie negatywne skutki wynilcle z pdWodu niewskazania drugiej Stronie akmalnegd
adresu.

2. Strdny ustalaj^ ze aktualne adresy do kdrespondencji s^ nastgpuj^ce:
Wykonawca:
Zaina;wiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wdjewodzki w Katowicach, ul.
Kossutha 13, 40^844 Katowice.

§6

1. Wykonawca odpowiada Za niewykonanie lub nienalezyte Wykonanie uslugi.
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Wykona'Wca w szczegoliiosci ponosi odpowiedzialnosc za szkody wynikle w czasie transpbrtu przesylki,
w tym za usZkodzenie lub utrat? przesyiki.

2. Wykonawca z6bo\d;^^zany jest do kazdorazowego ubezpleczenia kazdej z przesyiek kuderskich na kwbt? nie
inrdejsz^niz zl za jedn^przesylk?.

3. Ptzesyiki kurierskie nieodebrane lub niedostarcZone w terruinach -wlasciwych dla daftego rodzaju przesyiki
kunerskiej z \dny lez^cej po sttcriie Wykonawcy zostan^ dofgczone beZplatuie.

§7

1. Wykonawca obowi^zany jest zaptacic ZaniaWajq,ceiiiu kar? umOwn^ w -wysokosci 5% r^na^odzenia
calkowitego brutto urnowy Okteslonego w §4 ustl umowy, jezeli ZaniaWaj^cy wypoWe uniowg za 30
dniowym wypowiedzeniem w przypadku raz^cego naruszetiia przez Wykonawc? jej pOstanowien.
WypoWedzenie umo\^ winno zostac poprzedzone pisemnyna wezwaniena Wykonawcy do zaprzestania
naruszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania naruszen w tetniinie wskazanym w pisenmyHi
wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie urnowy.

Poprzez raz^ce naruszenie urnowy Strony rozumiejjt:

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

2) niedottzymanie terniinu dostarczenia przesyiki lub

3) niedorgcZenie w terminie dowodu Odebrania (Zwrotnego Potwierdzenia Odbiotu) ̂  dotycZy zarowno dowodu
w fomaie elektronicznej jak i oiyginalu,

- w przypadku co najmniej 3 przesyiek.

6.

7.

9.

I. Rozwii^Zanie unaowy, o ktoryna mowa w ust. 1, winno nast^pic w terminie 10 dni licz^c od uplywu terminu
okreslonego w pisemnym wezwaniu do Zaprzestania naruszen, poprzeZ pisemne oswiadczenie zlozone
Wykonawcy.

W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastosOwanie znajdzie §8 ust. 3 umOwy.
3. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umownq, w wysokosci 50 zl za kazd^ godzin'?

zwloki w przypadku nietertninowego dostarczenia przesyiki kuderskiej w stosunku do ktoregokolwiek
z terrninow wskazanych w zal^cZniku nr 1 do umowy (tertniny doatarczania przesyiek).

4. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokoaci 20 zl za kazde 24 godziny
Zwloki w przypadku nieterminowego doreczenia dowodu odebrania przez adresata przesyiki kurierskiej,

5. Wykonawca obowist^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umewnq, w wysokosci 20 zl za kazdy dzien
robocZy zwloki w przypadku nieterminowego dor^czenia oiyginalu dowodu odebrania przeZ adresata
przesyiki kurierskiej,

Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 20 zl za kazdq, godzin?
zwlold w przypadku nieterrninowego odbioru przesyiki kurierskiej w stOsunku do zaoferowanego terminu
odbioru tj

W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarczy na pokryde powstalej sZkody, ZamaWiaj^cy moze
zxdac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.
Zamawiajqcemu przysluguje prawo potr^cania naUczonych kar umownych Z naleznosci p'rzysluguj'q.cycb
Wykonawcy a wynikaj^cych z fakmr.

Umowa moze bye rozwiq^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym miedzy
Zamawiaj^cym a WykonaWc^.
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10. W przyp'adku ̂ X^o^XiiedZenia Umo^ Wykonawcy bedzie pirZyslugiwala wyl^cz'iiie gZ^sc WyflagCodzenia za

uslugi zrealizowane do drda roz^^zania Umowy, pofnniejszona o wartosci kar ufii'owiiych naleziiych
Zama^daj^ceftiu na podsta'wie nifiiejszej Umowy.

11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okbUcZnosci pOwodiij^cej, ze wykolianie umowy riie iezy
w interesie publicznym, czego fiie mozfla bylo ptzewidziec w cbwili Zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze
odst^ic od umoWy w tefminie 30 ckd od pbwZigcia wiadomosci o tych okokcZnOsciach.

§8

1. Umewa b?dzie realizowana od dnia

Umon^ jt. 16.01.2018 r. dlhopo'^iejs^

ust.2.

mkaspna

(tu ipstanie wpisand data rotpocs^iia redli^agi

'ego) do dma 31.12.2019 r. z zas'tiizezeniem

2. Umbwa niniejsZa ptzestaje obowi^zywac (Wygasa):

a) Z chwilq. WydatkbWania (wyczerpania) kwoty wynagrbdZenia btufto wskazafiej w §4 ust.l umowy; umowa
wygasa roWniez w sytuaGji, gdy Wysbkosc kwOty poZostaiej db Wydatkbwatua nie pozwala
fia ZrealiZowanie zaduej z usiug obj^tych przedmibtem umowy, bior^c pod uWag? potrZeby
Zamawiaj^,cego; Zamawiaj^cy zbbowi^zuje si^ pbinformowac b niniejszym Wykbnawc^ fta pismib
(umowa wygasa z chwil^ pbififofmbwania);

b) w dmu Uplywu tetmirtu, na jaki umbWa zbstala zawatta, Wyfflkaj^cegb z ust.l, b'ez WZglgdu na
bkbUcZnosc, cZy kwota wynagrbdzenia brufto, o ktorej moWa W §4 ustl umowy, zostala WycZ'etpana.

Wykonawcy nie przysluguj^ z pbwyzszych tymioW zadne roszczenia w stosunku db Zamawiajst^eego.
3. W ptzypadku Zakonczenia obowi^zyWania umoWy, Strbny ZoboWi^zuj^ sig db dbkonania W terminie jednego

miesi^ca od zakonczOnia jej obowi^zywania, rozliczenia wykonanych usiug, liczby nadanyGhs dostarGZOnych
oraz - w formic odr^bnego rozliGZenia - zwroGonych przesyiek kurierskiGb, a takze ZastbsoWanyGh oplat, a w
razie potrzeby rowniez do zWrom kWot nienaleznych wynikaj^Gych z takiego rbzliczenia, na podstawie
wystawionych przeZ Wykonawc? faktur koryguj^Gych VAT.

4. ZreaUzowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem koncowym, ktory wimen stwierdzac,. GZy nast^piib
nalezyte wykonanie umowy.

§9
1. Osobami upowaznibnymi Ze strony Zamawiaj^cego do protokolu konco'mgo oraz odpbwiedzialnyffii

za zgodnosc realizaGji zamowienia obj^tego niniejsZ^ umow^ z postanowieniami umowy, a takze
do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^, umow^, p , tel ,

adres e-mail: lub p. .., tel. ., adtes e-mail: Cla SktiteGznbsci

wystarGzy dziaianie jednej z WW. osob.

2. Osob^ upowaznion^, ze strony Wykonawcy do po'dpisania protokolu ko'ncowego otaz Zobowi^zan^
do nadzorowania reakzaGji umoWy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^umbWi^ jest

P  , tel lub , adres e-mail:

3. Do kontaktu w sprawach dotycz^cyGh zwrotow przesyiek kurierskiGb pb wyGzerpanin mbzkWbsci
ich dorgGzenia lub wydania odbibrcy, WykonaWca wskazuje , tel ., adres e-

mail: , faks

4. Ewentuakia zmiana osob lub danych teleadresoWych Wskazanych w ust.l, ust.2 lub ust.3 naniejszegb
paragrafu dla swojej skutecznosci b^dzie Wymagaia jedynie jednosttonnego pisemnego Oswiadczenia
skierowanego do drugiej Strony umowy.

fl

§10

8
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1.

2.

3.

W trakcie trwania a takze po jej roz\sd^zatiia Wykonawca, jego pracowriicy oraz inti'e osoby Itib
podrnioty, ktore wyst^pujq, po stronie Wykonawcy przy realiZacji niniejszej Ufnow^ zobo^i^^zane do

zachowatda w tajemiiicy wszelkich ififormacji oraz danych dotycz^cych Zanaa^xdaj'^cego, w tyrn
technicznych, fifiansowych, handlowych, prawnych i oSganizacyjnych, iiiedycZtiych, dailych osobowyeh
podstawowych, jak i wtazlixfrych, uzyskanych w trakcie realiZacji urnOwy nieZaleznie od form uzyskaflia tych
infortnacji oraz ich zrodia. Odpotviedzialnosc za naru'szenie tego tiakazu spoczywa na Wykoiiawcy.
Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemiiice uprawnia Zafnaxxdajatcego do rozwia^zafiia umdwy
bez wypoxxdedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary ufnownej w wysokosci 5% -wynagrodzeiiia caikoxxdtego
briatto, o ktorym rnowa w §4 ustl umo^Xy, a takze do powiadoiiiienia stosowiiych organdw.

Pracowtiicy Wykonawcy oraz itine osoby lub podtnioty, ktdre Wyst?puj4 po stronie Wykonawcy prZy
realizacji niniejszej uTnoWy zobowi^zane s^ do zachowania tajemnicy, o ktorej moWa W ust.l
oraz do podpisania przed przyst^pienietn do realizacji niniejszej umoWy oswiadczenia o tresci stanowi^cej
zalacznik nmowy ̂  oswiadczenie o zachoWaniu taiernnicy. Podpisane oswiadczenia nalezy niezwldcznie
zlozyc na f^ce jednej z osob Wskazanych w §9 ust.l unioWy.

Nie standWi^ tajemnicy informacje dotycZ^ce Zamawiaj^eego, ktore przed ZaWarciem niniejsZej umdWy
lub po zaWarciu niniejszej umdwy stan^ sig ddSt^pne publicznie z poWddn okoHcznosci nieZaleznycli
od Wykonawcy.

§11

1. Umdwa nimejsza zdstaia zawarta w Wyniku udzielenia zamowienia p'ublicznego w tirybie art. I38g i nn.
ustawy PiraWo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej W postaci aneksu pod fygorem niewaznoscij
z zastrzezeniem opisanych w umdwie wyj^tkow.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ ZastoSowanie przepis art. 138g i nn.

ustawy PraWo zamowien publicZnych oraz ustawa Kodeks cywilny.

4. Ewenmakie spory powstaie na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rdzstrzygnigciu s^du

wiasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu WojeWodzkiego Naroddwego Funduszu Zdrowia (Katdwice).
5. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z ofert^ Wykonawcy zldzon% w zamowieniu

nr 28/us/2017 pakiet IV..

6. Umow? nimejszq. sporz^dzono W trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplafz
dtrzymnje Wykdnawca, dwa egzemplarze Otrzymuje Zamawiaj^cy.

zataczniki do umowy:
1) zal^,cznik nr 1 - Opis przedriiiotu utnowy i kalkulacja cenowa
2) zaiiicznik nr la - Regulamin swiadczefiia using kurierskich Wykonawcy
3) zalacznik nr 2 ̂ Wzor oswiadczenia
4) zalacznik nr 3 - Pelnomocnictwo

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA


