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WYKONAWCY

dotyczy: swiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (zamdwienie nr 27/us/2019)

W zal^czeniu przekazuj^ tresc pytan jednego z Wykonawcow, jakie wplyn^ly do Zamawiaj^cego

w dniu 07.01.2020 r. w zwiqzku z SIWZ (pytania stanowi^ zal^cznik do niniejszego pisma) oraz w oparciu

o pkt VIII ppkt 7 udzielam stosownych odpowiedzi. Zmiany tresci SIWZ wynikaj^ce z niniejszego pisma

wprowadzam w oparciu o pkt VIII ppkt 8 SIWZ.

Odpowiedz na pvtanie 1

Zamawiaj^cy dokonuje zmiany tresci formularzy opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa
odpowiednio do pakietu.
Formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I oraz formularz opis przedmiotu
zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II otrzymuj^ brzmienie jak w zal^czeniu.

Odpowiedz na pvtanie 2

Nalezy zauwazyc, iz bior^c pod uwag? znaczn^ wartosc zamowienia, a takze szczegolny charakter
informacji poufhych okreslonych we wzorze umowy o zachowaniu poufnosci stanowi^cym cz^sc SIWZ,
brak jest uzasadnienia dla tak znacznego obnizenia wysokosci wskazanej kary umownej (do 200 zl).
Po przeanalizowaniu okolicznosci Zamawiaj^cy wyraza zgod§ na obnizenie ww. kary umownej do
wysokosci I 500 zl.

§2 ust. 2 wzoru umowy o zachowaniu poufnosci pakiety I, II oraz HI, ktory b?dzie stanowil zal^cznik
do umowy podstawowej otrzymuje brzmienie:

„2.W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowi^zkow dotycz^cych Informacji Poufnych, o ktorych
mowa w "niniejszej Umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 1 500 zl
(tysi^c pi^cset zldtych) za kazd^ ujawnion^ Informacj? Poufn^, na zqdanie Zamawiaj^cego, w terminie do
14 dni od chwili ujawnienia".

Odpowiedz na pvtanie 3
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Nalezy zauwazyc, iz kara umowna wskazana w §9 ust.5 wzoru umowy pakiet I oraz w §8 ust.5 wzoru

umowy pakiet II nie dotyczy braku daty lub czytelnego podpisu na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, lecz

sytuacji niewywi^zania si? z obowi^zku wystawienia oraz dostarczenia duplikatu zwrotnego potwierdzenia

odbioru w terminie do 10 dni roboczych liczonym od dnia przeslania zgloszenia.

Jest to jedyna okolicznosc przewidziana we wzorze umowy pakiet I oraz wzorze umowy pakiet II

obciqzenia Wykonawcy kar^ umown^ za niewywi^zanie si? z obowi^zkow umownych dotyczqcych

zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Odpowiedz na pvtanie 4 oraz 5

§3 ust.l3 wzoru umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:

„13.Zamawiaj4cy oczekuje od Wykonawcy dostarczania przesytek pocztowych 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. W przypadku braku mozliwosci dostarczenia przesyiek w danym dniu do

godz.9.30 z powodu problemow logistycznych po stronie Wykonawcy, Wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiaj^cego (jedn^ z osob wskazanych w §11 ust.l umowy) o braku mozliwosci

dostarczenia przesyiek do godz. 9.30 oraz dostarczy przesylki pocztowe tego samego dnia do godz.l 1.00".

Pkt 8 formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I otrzymuje brzmienie:
„8.Po nadaniu przesyiek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego jeden egzemplarz ksi^zki
nadawczej (dowod nadania), jednak nie pozniej niz do godz. 11:00 nast?pnego dnia roboczego".

Pkt 9 formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II otrzymuje brzmienie:

„9.W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana
przez Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pomiej niz w dniu otrzymania od Zamawiaj^cego
i w tym dniu nadana. Dowod nadania przesylki w placowce operatora wyznaczonego Wykonawca
zobowi^any b?dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do godz. 11.00
nast?pnego dnia roboczego".

§3 ust. 2 wzoru umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:

„2.Wykonawca b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu
tj. od poniedziaiku do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od
pracy. Odbioru przesyiek dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu
stosownego upowaznienia, ktorego wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesyiek Wykonawca
niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego jeden egzemplarz ksi4;yci nadawczej (dowod nadania), jednak
nie pozniej niz do godz. 11:00 nast?pnego dnia roboczego za wyj^tkiem soboty (od poniedziaiku 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 samodzielnie przez Zamawiaj^cego 24 godziny na dob? przez 6 dni w tygodniu, tj. od
poniedziaiku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiaj^cy b?dzie informowal
Wykonawc? o zamiarze nadania przesyiek w sobot? z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca



wskaze do obshagi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesyiek dostarczanych samodzielnie punkt

(placowk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) speiniaj^cy wymagania wskazane w ust.3".

§3 ust.3 wzoru umowy pakiet 11 otrzymuje brzmienie:

„3.W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana

przez Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu otrzymania lub odebrania

od Zamawiaj^cego i w tym dniu nadana. Dowod nadania przesyiki w placowce operatora wyznaczonego

Wykonawca zobowi^zany b^dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
do godz. 11.00 nast^pnego dnia po nadaniu".

Odpowiedz na pvtanie 6

SformulOwanie „Inforniacje poufne" zostalo zdefiniowane w §1 wzoru umowy o zachowaniu poufiiosci:

Ilekroc w umowie iizyte zostajq wyrazy „Informacje Poufne " oznaczajq one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane w inny sposob,

dotyczqce spraw, planow dzialalnosci Zamcrwiajqcego lub przedsi^wzi^c Zamawiajqcego
zwiqzanych z realizacjq umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomifdzy przedstawicielami Stron w zwiqzku z realizacjq umowy

podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajqcego, ktore zostaly
utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowiq Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia sq powszechnie znane lub

jawne.

Jednoczesnie wyjasniam, iz obowi^zek zawarcia Umowy o zachowaniu poufiiosci wynika z Polityki
Zintegrowanego Systemu Zarz^dzania w NFZ wprowadzonej Zarz^dzeniem Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia nr 17/2017/GPF.

Odpowiedz na pvtanie 7

Poprawiony formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet 11 w zal^czeniu.

Odpowiedz na pvtanie 8

Wyjasniam, iz Zamawiajqcy modyfikuj^c zapisy §9 ust.2 wzoru umowy pakiet I oraz §7 ust.2 wzoru
umowy pakiet III zmodyfikowai wyl^cznie zdanie pierwsze ww. jednostek redakcyjnych (zob. odpowiedz
na pytanie 8 z dnia 07.01.2020 r.). W zwiqzku z powyzszym pozostale zapisy §9 ust.2 wzoru umowy
pakiet I oraz §7 ust.2 wzoru umowy pakiet III — w tym rdwniez okreslenie przypadkow raz^cego
naruszenia umowy - nie ulegaj^ zmianie.

Odpowiedz na pvtanie 9

W celu umozliwienia Wykonawcom uwzgl?dnienia w tresci oferty skladanej na dany pakiet odpowiedzi
oraz zmian wprowadzonych niniejszym pismem, termih skladania ofert zostal przedhizony przez
Zamawiajqcego do dnia 14.01.2020 r. do godz. 12.00 (zob. pismo z dnia 08.01.2020 r.

WAG-n.W.2892.MPa.2020). Otwarcie ofert nastqpi w tym samym dniu o godz. 12.30.



Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (wyjasnienia), a takze wprowadzone zmiany, stanowi^ cz?sc

SIWZ. Formularze oznaczone po zmianie naleiy zlo:^c w ofercie odpowiednio na pakiet I i pakiet Il jako

wiasciwe. <

Z powazanieni
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za}^czniki:
Pytania Wykonawcy z driia 7, stycznia 2020 r.
formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa p^iet I (formularz po zmianie)
formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II (formularz po zmianie)


