
Narodowy Fundusz Zdrowia
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Katowice, dnia ..((.?... stycznia 2020 r.

WYKONAWCY

dotyczy: 5wiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (zamdwienie nr 27/us/2019 pakiet I,
pakiet II, pakiet III)

Przekazuj? tre^d pytania jednego z Wykonawcdw, jakie wpIyn?lo do Zamawiaj^cego w dniu 10.01.2020 r.
w zwi^zku z SIWZ oraz w oparciu o pkt VIII ppkt 7 udzielam stosownej odpowiedzi.

Pvtanie

Z uwagi na otrzymane odpowiedzi z dnia 10.01.2020 r. oraz zmodyfikowane Formularze cenowe, prosimv
0 potwierdzenie wymiardw przesviek wskazanych w formularzu cenowym dotycz^cym Pakietu I oraz Pakietu II
(w odpowiedzi na pytanie nr I z dnia 10.01.2020 r. brak jest informacji o potwierdzeniu wymiarow przesyiek)

Przesylka o masie do 500 g to przesytka:

•  0 minimalnyeh wymiarach strony adresowej, ktdre nie mog^ byd niniejsze niz 90 x 140 mm,
•  ktdrej maksymalne wymiary nie mog^ przekroczyd: wysoko^d - 20 mm, dlugo^d - 230 mm, szerokosd - 160

mm.

Przesylka o masie do 1000 g to przesylka;

•  0 minimalnyeh wymiarach strony adresowej, ktdre nie mog^ byd nmiejsze niZ 90 x 140 mm,
•  ktorej maksymalne wymiary nie mog^ przekroczyd: wysoko^d - 20 mm, dhigo^d - 325 mm, szerokosd - 230

mm.

Przesylka o masie do 2000 g to przesylka::

•  0 minimalnyeh wymiarach strony adresowej, ktdre nie mog^ byd nmiejsze niZ 90 x 140 mm,
•  0 maksymalnych wymiarach - gdzie suma dhigosci, szerokosci i wysoko^ci przesyiki nie moze przekroczyd

900 mm, przy czym najwi^kszy z wymiardw nie moZe przekroczyd 600 mm,
•  takZe w formie rulonu, ktdrego suma dhigosci i podwdjnej drednicy nie przekracza 1040 mm, przy czym

dhigo^d nie moze przekroczyd 900 mm.
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Wvmiarv paczek pocztowvch wvnosza:

•  MAKSIMUM: suma dhigo^ci i najwifkszego obwodu mierzonego w iimym kierunku niz dhagosd - 3000
mm, przy czym najwifkszy wymiarnie moze przekroczyd 1500 mm.

•  MINIMUM: wymia;y strony adresdwej nie mog^ byc mniejsze niz 90 x 140 mm, z tolerancj^ +/- 2 mm.,
przy czym:

•  GABARYT A to paczki o wymiarach:
•  MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mog^ bye mniejsze niz 90 x 140 mm,
•  MAKSIMUM - zaden z wymiarow nie moze przekroczyc: dhigosd 600 mm, szerokosc 500 mm, wysoko^c

300 mm.

•  GABARYT B to paczki o wymiarach:
•  MINIMUM - jesli cho6 jeden z wymiardw przekracza dlugo^d 600 mm lub szerokosc 500 mm lub wysoko^c

300 mm, ,

•  MAKSIMUM - suma dlugo^ci i najwi^kszego obwodu mierzonego w innym kierunku niz dhigo^d - 3000
mm, przy czym najwi^kszy wymiar nie moze przekroczyd 1500 nun.

Odpowiedz

Zamawiaj^cy potwierdza:
a) Przesylki o wadze do 500 g b^d^ nadawane w kopertach, ktdrych maksymalny wymiar nie przekroczy -

wysokoSd 20 mm, diugosc 230 mm, szerokosc 160 mm.
b) Przesylki o wadze do 1000 g b?d^ nadawane w kopertach,. ktorych maksymalny wymiar nie przekroczy -

wysoko^c 20 mm, diugosc 325 mm, szerokosc 230 mm.
c) Przesylki o wadze do 2000 g b?d^ nadawane w kopertach, ktdrych maksymalny wymiar nie przekroczy

sumy dlugosci, szeroko^ci i wysokosci 900 mm, najwi^kszy z wymiardw nie przekroczy 600 mm.
d) Przesylki, ktdre b?d^ nadawane w formie rulonu nie przekroczy sumy dlugosci i podwdjnej srednicy 1040

mm a diugosc nie przekroczy 900 mm.

Udzielona przez Zamawiajycego odpowiedz (wyja^nienie) stanowi cz^sd SIWZ.

Informuj?, iz w zwiyzku z udzielonymi wyjasnieniami oraz w celu wla^ciwego zabezpieczenia post?powania, a takze

w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy w sprawie przedhi^enia terminu skladania ofert, przedhizam niniejszym

termin skladania ofert do dnia 16.01.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastypi w tym samym dniu o godz.

12.30.

W zwiyzku z powyzszym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania oraz otwarcia ofert ulega pkt XI lit. D

(ramka) oraz pkt XII ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.
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