
MZ Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki w Katowicach

znak:WAG-IL261.117.2017 Katowice, dma styeznia2018 r.
WAG-11.W//:. MP.2018

WYKONAWCY

dotyczy: Swiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagraflicznym (w tym Zwrot do nadawoy pfZesyiek po

wyczerpaniu mozliwo^ci ich dof^Gzenia lub wydania odbiorcy), a takze realizacja przekazdw pocztowych;
swiadczenie ushig kufierskich w obrocie krajowym i zagrahicznym (w tym Zwrot nadawcy prZesyiek po wyczerpmiu
mozliwosci ich dor^czenia lub wydania odbiorcy) - zamowienie nr 28/us/2017

W oparciu o pkt VIU SIWZ, niniejszym udzielam odpowiedzi iia pytailia z dnia 22 oraZ 28 grudnia

2017 r. oraz w niezb^dnym zakresie wprowadzam zmiatiy do SIWZ.

Pytaflia pfzedstawiono w zaiaczfliku do ninieiszego pisftia

Odpowiedz aa pvtanie 1

Tak.

Odpowiedz aa Pvtanie 2

Nie przewiduje si? wskazaflych przez Wykonawc? przesylek, jedfiak w przypadku gdy Zajdzie taka

potrzeba b^d^ nadawane one zgodnie z obowi^j^cym cehnikiem.

Zamawiaj^cy wprowadza do wzoru umowy stosowny zapis nmozliwiaj^Cy skorzystanie z tej mozliwosci.

W § 2 wzofu umowy pakietIV dodaje si? ust. Sawtresci:

3a. Stcony dopuszcZaj^ mozliwosc skorzystania przez Zamawiaj^cego z iniiych rodzajow przesylek " platnych

zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy - niz wyiruenione w zalaczniku rir .1 do umOwy. przy

zachbwaniu Zasady wyrazon'ej w §4 ust.l umowy oraz pod Warunkiem, ze wynagrodzenie Z tytiilu tego

typu innych przesylek nie przekroczy 2% wysokosci wynagrodzenia calkowitego bmilo umowy

okreslonego W §4ust.l umowy. WykonaWca na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowi^zuje si?

dostarczyc Zamawiaj^cemu aktualny cennik WykonaWcy.
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Qdpowiedz na pvtanie 3

ZamaWiajqcy ilie wyraza zgody lia proponowan^ zmian?.

Zamawiaj^cy natdmiast zfflienia termin dostarczeaia przesylek kurierskich ria ter&nie kfaju (pkt 1.6 ppkt 2

fonflularza Opis przedaiiotu zadidwienia i kalkulacja cenoWa pakiet IV).

W zwi^ziku z lym Wykonawca zobdwi^zany b^dzie do dostarczania przesytek kuri'efskicb' adfesatOm

nie W nast^paym dniu, a w nast^pnym dniu fdboczym na tefenie kraju, w zalezaiosGi od wskazania

pfzez Zamawiaj^cego godziay dbstarczenia.

Stdsowaej zmianie ulega foimalarz opis pfzedmiotu zamowienia i kalkulaGja Genov/a pakifet IV

w pkt I oraz pkt n (V zai^dzeniu);

Qdpowiedz na pvtanie :4

ZaaiawiajgGy nie wyraza zgody na proponowanqt zmian?. Z puaktu widzenia zamawiaj^Gegd tefmln

4 godzinnyje'st \yystarGzaj^Gy.

Odpowiedz na pytanie 5

Zamawiaj^Gy dokonuje zmiany tenninow. StosOwnej zmianie ulega formularz opis przedniidtu

zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet IV (w zal^Gzeniu). Teraiiny winny bye liczone od daty nadania

przesyiki.

Qdpo>yiedz na Pvtanie 6

Zamawiaj^cy \\ymaga aby kazda pfZesylka kufierska byla ubezpieczOna zgodhie z regulamincm

wykoHaWcy a eeua. UbezpieGzenia UWzgl^dniona W Genie wyslania przesyfki kufier'skiej. Jedynie w

prl^padku przesylek wartosGiotvych zamawiaj^cy ma fflieic niozliwosc ubezpieczenia pfzesylek

waftosGiowyGh. Nie ma konieczaid'sGi dodatkbwej wyeeny. W przypadku dodatkowegd ubezpieGzenia

wyrazaniy zgod? na fozliGzenie miesi^czne na podstawie faktuiy vat platnej w terminie 14 dni od daty

wystawienia pod waruUkiem ze faktura zOstanie dostafczona do 5 dni od jej wystawienia, Ze Wzgl^du na

fakt, iz przypadki ubezpiecZenia przesylek wartoseiowyeh b§d^ nieliczne, a nawet mog^ si? nie zdsrzyc,
zaffiawiaj^cy nie pfzewiduje dodatkowej pozyeji w kalkuraeji eenowej,w tym zakresie.

W § 4 WZdrU umowy wprowadza si? Ust.17 w brzmieniu:

Wynagrodzenie za ubezpieczenie wartosGiowyeh prz?sylek kurietskich platne b?dzie w oktesaGh

miiesi?Gznych za dany miesi^e z dolu w ei^gu 14 dni liez^c od diiia wystawienia faktury V^AT za dany
miesi^G, na nr konta Wykonawcy wskazany na fakturze, pod warunkiem, ze dostarezenie prawidloWo

wystawionej faktuiy VAT do siedziby Zamawiaj^cego nast^pi W ei^gu 5 dni rdbOGzych liGz^G od dnia

wystawienia faktUry. W przeGiwnym wypadku termin platnosei faktury VAT Okresla si? jakd do 12 dni

liCz^G od dnia dostarezenia prawidlOWO wystawionej faktuiy VAT do siedziby Za'mrawiaj^Gego.

Qdpowiedz.na Pvtanie 7

§ 3 ust: 7 zd. pierwsze wzOiu umowy oraz pkt 1.4 forttiulafza opis przedniiotu zamowienia ottzymuj4

bratnienie:



Zwrptne Po.twierdzenie Odbioru przesylld bwetskiej Wykonawca dostjurgzy Zama,^ajacemii w ci^gu 7 dm
rpboczych od daty odebmnia ptzesyiki przez adpesata. Status nadawcy przysiuguje Zama^viaj^cemji.

Zmienio,ny formularz opis przedmiptu zamowienia i kalkulacja cenqwa pakiet IV w zai^czeniu,

Odpowiedz na pvtanie 8

Zamasyiaj^cy nie wyraza zgo.dy na proponowane zmiany. Zapisy umieszczone we wzprze umowy zQStaly

szczggoiowo przeanalizQ\yane oraz sprawdzone. Zdaniem zamawiajapegp one adckwatne do

zatnawianych ustug.

Odpowiedz na pvtanie 9

ZaJlxawiaj^cy wyraza zgpdg. Zamawiaj^py nie moze bye jgdnak ppzbawipay mpzliwpici telefpnieziJegO

kpntaktu w przypadku zainawiania kuriera badz uzyskania dodatkowych infprmapji..

W § 3 wzpm uniowy pakiet IV ust. 2 ptrzymjije brzmienie:

Zgioszenia odbioru bgda dpkonywane telefonicznie pod nr lub pod nr

albo przy pornpcy apHkacji internetpwej Wykpnawcy (on-line).

Odpowiedz na pvtanie 10

Zamawiajacy wyraza zgodg, przy ezyni uzywana terminologia nie mpze naitiszac postanpwisn umpwnych

a Wykonawca zpbowiazany bgdzie do skladania kazdorazowych wyjasnien niezwlpcznie na zadapi®

Zamawiaj accgp.

W § 1 wzpru urnowy pakiet IV dodaje sip ust. 9 w brzmieniu:

Wykpnawrca mpze uzywap w dokumentach oraz plikach wlasnych terminplpgii zwyczajowo stps.owanej przez

Wykonawce- Uzywana terniinplogia nie mpze naruszac postanpwien umpwnych a w razie watpH-Wpici

Wykonawca zpbpwiazariy bgdzie dp skladania na zadanie Zamawiaj.acego niezwlocznycb wyjasnien.

Odpowiedz na pvtanie 11

Zainawiaj^cy nie wyraza zgody na zniianp zapispw SIWZ.

Zgodjiie ze wzorcm unipwy przez dni robocze nalezy rpzumiec wszystkie dni kalendarzpwe za wyjatkiem

dpi ustawowp wolnych od pracy (tj, dni swiatecznych oraz niedziel). Jest tp zgpdne z ppwszechnie

obpwiazujacyrni przepisanii w tyni zakresie.

Cena odhipru przesylki i jej wyslania w sobotp zostala uwzglpdnippa w pkt 11.9 fbrniularza opis
przedmiptu zampwienia i kalkulacja cenpwa pakiet IV.

Zmienipny fprmularz opis przedmiptu. zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet IV w zalaczeniu.

Odpowiedz na pvtanie 12

Zamawiaj.apy wyraza zgpdf •

Odpowiedz na pvtanie 13

Zamawiajapy W5n:aza zgodg-

Odpowiedz na pvtanie 14



Zamawiaj^cy wyraza zgod?, Wykonawca jednakze iiadal jest odpowiedzialny za sprawdzanie koddw

pocztowych.

OdpoWiedz ha pvtanie 15

Zamawiaj4cy v^aiza zgod? rta hlozliwosc wydrukowania hadahia pfzekazu w aplikacji udpst?pni6hej

pfzez Wykbhawc? oraz zb'iorowe potwierdzenie Mdania pakieta pfzekazdw. Potwiefdzeniem riadaiiiia

i oplaceihia pakietu przekazow indze bye udost^pniona na stronie Www ksi^^a nadawcza.

ZmieniOny formularz opis pfzedmiotu zamowienia i kalkulacja ee'lioWa pakiet III W zal^ezeni'u.

Odpowiedz ha pvtahie 16

Zapis zostaje wykreslony.

Zmieniony formularz opis przedmidtu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet iH W zal^ezeniu.

Odpowiedz Ha pvtariie 17

Wz6f UmOWy zostal zamieszCzony juz na etapie dgidSzettia o zafhowieniu i W takiej tresci UmbWa zOstahi'e

zdwarta z wybranym wykonaWc^. Jedyne zmiahy, jakie sg w tym zakfesie mozliwe, to zmiatty

wprowadzane przez zamawiaj^eego W wyniku wyja^nien do SIWZ, a przywolane Wprbst W odpb'Wiedziach

tak Wi?c s4 mozliwe wyl^cznie zmiany senSu strieto - kdnkfetnie przywolane i wskazane pfzez

zamaWiaj^cego.

Qdpowiedzna Pvtahie 18

Termin oraz praWidloWo^c wypelnienia zwrotu ZPO ma istotne znaczenie w profWadzonych

post^powaniach administracyjnyeh wynikaj^cych z KPA Oraz ustawy o swiadczehiach opieki zdrdwdtnej

finansdwanyeh ze Sfddkdw publicznych. St^d Zamawiaj^cy nie wyraza zgody. Naiezy pdnadtd zatiWazydj

iz ZamaWiaj^ey ma prawd formulowac wymagane warunki w odhiesieniu do wlasnych pdtfizebi nawet jesli

s^ one surdWsze niz przywolane przez WykonaWc? przepisy, ktdre ponadto jak shlsznie zauwa:^l

Wykonawca nie wi^z^ Zamawiaj^cego. Zamawiaj^cy nie widzi rowniez uzasadnienia dd ddkonywania

zmiany ustaldnych kryteriow oceny ofert, cd do ktdrych decyzja naiezy dd zamawiaj^cego a nie

Wykonawcdw.

Odpowiedz ha Pvtahie 19

Pfzesylki listdWe w dbrdcie kfajdwym i zagraniczhym nie przekfdcz^ 2 kg.

PdWyzej 2 kg przesylki b?d4 traktdWane jako paczki pdc^oWe.

Odpowiedz hapvtdhie 20

Termin odpowiedzi na reklamacj? dotyczy nslug pocztdwych W obrdcie krajdWym. Natdmiast

w przypadku uslUg pocztOWych swiadczonych w obrdcie zagranicznym pierwszehstwd majg zasady

dkreslone W mi^dzynaroddwych prZepisach pocztdwych.

Odpowiedz napvtahie 21

Termin wskazany w umdwie jest terminem gwarantdWanym a rtie deklardwanym.



Qdpowiedz na pvtanie 22

Zamawiaj^cy wyraz^ zgod? na dodanie zal^cznika „Zasad poprawnggo adresowania i ozn.akowania

pczesylgk listowych" jako zai^cznika do umowy w pakiecie I oraz 11.

Odpowiedz na pvtanie 23 ^

Z.aniawiaj,%cy wyjasnia, iz przepis art. 454 k.c. okreslaj^cy rniejsce spelnienia przez dhiznika

swiadczonia jest przepisem iuris dispositivi, pozwala zatem ria odmienny sposob ustaleiiia w

umQwie, z jak^ ehwila nastapi spelnienie swiadczenia, w omawianym przypadku swiadczgnia
bezgotowkowegp. (przelew bankowy). Miejscem spelnienia swiadczenia bczgotowkowego bgdzie

wipe rachunek bankowy wierzyciela, chyba, ze co innego wynika z umowy.

Jakp.odni6sl S^dNajwyzszy w uchwale z dnia 04.01.1995 r. (Ill CZP 164/94),,„(...) art.. 454 k.e.

jest przepisem iuris dispositivi, a zatem strony stosunku zobowidzaniowego - korzystaj^P z

wolnosci kontraktowania (art. 3531 k.c.) moga w sposob odmienny ustalic w umowie, z jaka

chwila nastapi spelnienie swiadczenia bezgotowkowego. (...) Mozliwe sa wipe tutaj rozne

rozwi.az.ania, np. przyjpcie, ze terminetn zapl.aty jest dzien obeiazenia rachunku dhiznika, albo

dzien wyd.ania stosownej dyspozyeji bankowi prowadzacemu raphunek dluznika; wszystko jednak

- CO zaznaczono - zalezy o.d postanowieh stron stosunku zobowiazaniowego."

Cyt. zapis umQzliwia Zamawiajacemu, co rna istotne znaczenie z punktu widzenia fmans.ow

publieznych, jednoznaezne okreslenie momentu zaplaty faktury.

W zwiazku z powyzszym, brzmienie ww. zapisow wzorow umow pozostaje bez zmi.an-

Odpowiedz na pvtanie 24

Zamawiajaey dokonuje zmiany wysokosei kar umownyeh we wzoraph umowy w pakieeie 1, 11

oraz 111.

We wzorze urnowy w pakiecie I § 9 ust. 2 tiret otrzymuje brzmienie:

- w ptzypadku co najmniej 200 pfzesylek.

We wzorze umowy w pakiecie II § 8 .ust 2 tiret otrzymuje brzmienie:

- ktore mi.alQ miejsce w stosunku do co najmniej 20 przesyiek.

We wzorze uniowy w pakiecie in § 7 ust. 3 i 4 otrzyniuja brzmienie:

3.WykQnaTWca ob.Qwi.^zany jest zaplacic Zamawiajacemu karg umowna W wysokosei 20 zl za kazdy dzien

zwJoki w pxzypadku meterminowegQ nadania przekazow pocztowych (§ 3 ust.l).

-4.Zamawiajaey moz.e zadac od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosei 50 zl za kazdy dzien zwioki

w przypadku nieterminowego potwietdzenia przyjecia do realizacji przekazu, w przypadku niedokonania

p.Qtwie.rdzeni.a przyjecia do reaUzacji przekazu w tym samym dniu, w ktqrym nastapilo zasdenie rachunku

bankowego.



Qdpowiedz na pvfanie 25

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na podwyzszenie cen. MdzHwosc obniziema cSny zdstala

przewidziaitia we wzOracb ufnow, ktofych ta sytnacja dotyczy.

Qdpowiedz na pvtaftie.26

Termin sMadania dfert przediiizono do 05.01.2018 r., godz. 12:00.

pytariie27

Zamawi^qcjWymaga, jby
pakietu. IN/ pppfeez zsumawapje pPzyGji pd 1 dp 17 z kolumny I ̂kdWaWPa: iz Kplumha if
dptyezy perry jednpstkpwej bruttp. a nie: wartpsci brott^

Wajap na uwadzP pp^yisze; Wykpnaw^^^ Wnibskujp pi KslMacyirenowej jyal^^^^
dddaPie kpluiniifiy: dbtyczpCpj WatlppGi brpttp: (z1) celem vyyliPzenla: pgiPlnpjW of Irly'pakietPilli'

OdpoWiedz na pvtanie 27

ZamaWiaj^Gy dokdnal stdsoWn'ej zmiany. Pdprawiony fdrninlarz opis przedffliotu zariadwienia i

kalkulacja cenowa pakiet IV w Zal^czeniu.

Z powazanicm

iuaswa^eaia meJctora
Bl^kiego Oddziahi ajbwddzkiego

Narodowego Funduszu Zc wia w Katowi^h
, ZAST^PCADr.d feoRA

DS. EKONOMICZNa mSnSOWYCH

Ewa

(sn.rMky. WoievvoQZKiegiJ . .
c 3 'Crovna Katow'cach;oFur|^zu

Marian Ziolko

w zal^Gzeniii:

pytania Wykonawcy,

pdpfawiony formularz opis przedttiiotu zamowienia pakiet HI,

poprawiony formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet lY,

poprawiony wzor umowy pakiet IV.

iv qpF CJ
A  .iffii PuWicznych ; K.IEROWNIK --Tn/iWi\rV
M 7am6wien Publiczny^iahi Inwestycji i Zam6wiei'i Publieznyel' iXi -W W /

V-\Voiew6dzkiego §]^^skicgo Oddziahi Wojewodzkiegoj  ̂ Katowicaqfeodowego Zdrowia w Katowica^i
rui'jszu

fiusz Toi'^iosz

Ka^tis


