Nrzamowienia: 19/us/2018

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU NA USLUG^ SPOtECZNA

Q WARTQSCI PONIZEJ 750.000 EURO
I. ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWAIADRES:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Slqski Oddzial Wojew6dzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, woj. Slqskie, Poiska
tel. 32 735 15 47, 735 16 37, faks 32 735 16 36
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.Di

adres strcny intemetowej: wwwmfz-katowice.pi

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: podmiot prawa publicznego.

)

II. TRYBUDZIELENIAZAMOWIENIA

Zamdwienie udzieiane je^t w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Praw:o zamdwiert
publicznych z uwzgl^dnieniem zasad okredionych w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia
(SIWZ).
Adres internetowy. pod ktdrvm dosteona lest SIWZ: www.nfe-katowice.pl.

SIWZ okredia szczegdtowe zasady zwlqzane z przedmiotowym zamdwieniem, w tym dopuszczalne
zmiany tredci umowy.
III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

III.1) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU;

^WIADCZENIE USLUG POGZTOWYCH W DBRGCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
IH.2) OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB ZAKRESU
ZAM6WIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dia
Sl^skiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie
z warunkami okreslonymi w SIWZ.

Przedmiot zamdwienia obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i dor^czanie przesytek pocztowych
w obrocie krajowym oraz zagranicznym, a takze zwrot do nadawcy przesytek po wyczerpaniu
mozliwosci ich dor^czenia lub wydania odbiorcy oraz przekazy pocztowe w obrocie krajowym
i zagranicznym (przedmiot zamdwienia podzielono na trzy pakiety- zakresy).
Rodzaj zamdwienia: ustuga spoteczna.

Kod Wspdinego Stpwnika Zamdwiert (CPV): ustugi pocztowe 64.11.00.00-0.

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na trzy pakiety (cz^sci) z dopuszczenienii mozliwosci
sktadania ofert cz^sciowych:

Pakiet I - ustugi pocztowe - przesytki pocztowe niewymagajqce nadania w placdwce operatora
wyznaczonego oraz zwroty takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dorQczenia iub
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wydania odbiorcy. W ramach tego zakresu Zamawiajqcy b^dzie miat rowniez mozliwosc optacania
przesytek w formie opiaty przerzuconej na adresata.

Pakiet II - ustugi pocztowe - przesytki pocztowe (tzw. przesytki specjalne) wymagajqce zrealizowania
w placowce pocztowej operatora wyznaczbnego oraz zwroty takich przesytek do nadawcy
po wyczerpaniu mozliwosci dor^czenia lub wydania odbiorcy.

Pakiet II obejmuje przesytki pocztowe, ktorych nadanie w placowce operatora wyznaczonego,
0 ktorym mbwa w art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego, wymagane jest w zwigzku z gwarancjq
dbchowania terminbw prbcespwycti lub nadania mbcy dbkumentu urzpdowego.
1) gwarancja dochowania termindw (mbc dor^czenia w terminie) - wynika mipdzy innymi
z wymogow przepisow art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. (termin uwaza si^ za zachowahy, jeze|i przed jego
uptywem pismo zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonegb - art. 165 §2

k.p.c.) oddan|e pisma procesowego w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest
rbwrioznaczne z wnleslenlem go do sgdu; art. 12 §6 pkt. 2 ordynacjl podatkowej(termin uwaza sip za
zachowany, jezell przed jego uptywem pismo zostato nadane w polskiej placowce pocztowej
operatora wyznaczonego albo ztozone w pblskim urzpdzie konsularnym); art. 83 §3 p.p.s.a. oddanie

pisma w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego tub w poiskim urzpdzie konsularnym
jest rownoznaczne z vynleslenlem go do sqdu; art. 198b ust.2 ustawy Prawo zambwien publlcznych,
ztozenle skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wnleslenlem.
2) moc dokumentu urz^dowego - wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenle nadania

przesytki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placowk? operatora v^znaczonego
ma moc dokumentu urzQdowego).

Pakiet III - ustugi pocztowe polegajqce na reallzowanlu przekazbw pocztowycti.

Przedmlot zamowlenia obejmuje reallzowanle przekazbw w obrocle krajowym oraz
mlQdzynarodowym (przekazy pocztbwe zagranlczne) adresatom wskazanym przez Nadawc^ oraz
zwrot kwot plenl^znycti okreslonych w przekazach pocztowych do Nadawcy w przypadku
wyczerpania mozllwosci dor^czenla lub wydania adresatowl zagranlcznemu.

111.3) TERMIN I MIEJSCE WYKQNANIA ZAMOWIENIA

1. Termin wykbnanla zamowlenia: swiadczenle ustug b^dzle odbywato si? w okresle

od 13.02.2019 r. do 13.02.2020 r., przy uwzgl?dnlenlu mozllwosci wydtuzenia terminu reallzacjl
zambwienia, o ktbrym mowa we wzorze umowy na dany pakiet.
2. Plerwszym dniem reallzacjl umowy b?dzle 13.02.2019 r. albo termin:

- pbzniejszy wskazany przez Zamawlajqcego w sytuacjl, gdyby umowa w wyniku udzlelenia
ninlejszego zambwienia w danym paklecle zostata zawarta pbzniej niz 13.02.2019 r.,
- wczesnlejszy, wskazany przez Zamawlaj?cego w sytuacjl, gdyby zawarcle umowy w terminie
wczesnlejszym

byto

mozllwe a spowodowane bytoby wczesnlejszym

nIz planowano

wykorzystanlem srodkbw finansowych z tytutu reallzacjl obecnie obowl?zuj?cej umowy lub
umbw.

111.4)

Zamawlaj^cy dopuszoza mo±llwobb sktadania ofert cz?bclowych.
Zamawlaj^oy nie dopuszoza mozllwobcl sktadania ofert warlantowycti.
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IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Pakiet I, II oraz lll
Krvteriuifi - Cena - waga 100%

V. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Termin skladania ofert: do dnia

.t.O...O.t...2P3S.... do godziny 12.00,

Miejsce sktadania ofert: Slqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j nr208A (II pl^tro).
VI.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwi^zania ofertq wynosi 60 dni. Bieg terminii zwiqzania ofertq rozpoczyna si? wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

VII. FORMA SKtADANIA QFERT

Ofert? naleZy ziozyd w formie pisemnejz zachowaniem zasad okreSlonych w SIWZ.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST^POWANIA,WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU,
WYMAGANIA DOTYCZACE OSWIADCZElQ, DOKUMENTOW - okreSIa SIWZ.

ZAMAWIA4ACY:

Sl^sldego Od<Ma#Wew6dzkieeo

Narodowego FundjBzjflK^owi/w Katowicach

Lc3.i 12. 2018

■Sodowegof\mdWuZ^wia w J

