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Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki w Katowicach

Katowice, dnia

znak:WAG-II.261.67.2018

stycznia2019 r.

WAG-II.W..>I^. MP.2019

WYKONAWCY

dotyczy: swiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (zamowienie nr 19/us/2018pakiet I, pakiet U, pakiet HI)

W zal^czeniu przekazuj? tresc pytan jednego z Wykonawcow,jakie wplyn^ly do Zamawiajacego
w dniu 10.01.2019 r. w zwiazku z SIWZ oraz udzielam stosowiiych odpowiedzi.
Zmiany tresci SIWZ wynikajace z niniejszego pisma wprowadzam w oparciu o pkt VUI SIWZ.
Pvtania do nakietn III
Pvtanie 1

W ptzadsiabiorstwie Wyl<dnawcy zpstaty

umdw/fiMdSQwy

Zwracamy siq z prosbq o akceptacja zataczonego dpkumentu wymaganego przy zawieraniu umowy finansowej
pisma.
Odpowiedz;

Po analizie tresci zalaczonego do zapytania wzoru dokumentu pn. Zalacznik Nr 1 do umowy (...)
Parametry umowy, stwierdzono, iz udost^pnienie (upublicznienie w ramach udzielanych odpowiedzi) ww.
wzoru dokumentu z uwagi na zawartosc i uklad tresci, nawet po dokonaniu niezb?dnej anonimizacji,
mogloby umozliwic identyfikacj? Wykonawcy-Autora zapytania.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy w sposob ogolny informuje, iz przedlozony wzdr dokumentu
wymaga od Zamawiajacego podania takich danych jak dane nadawcy; dane korespondencyjne; dane do
fakturowania; numery rachunk6w; warunki cenowe; dane umowy.
Zamawiajacy zawierajac umow? z wybranym Wykonawca wyraza gotowosc do wypelnienia
i podpisania takiego rodzaju dokumentu jako odr^bnego formularza o charakterze informacyjnym, przy
zalozeniu,zejego tresc nie b^dzie stanowila modyfikacji tresci zawieranej umowy.

Sl^ski Oddziat Wojewodzki, ul. Stanislawa Kossutha 13, 40-844 Katowice
www.nfz.go

tel.: 32 735 16 00,fax: 32 735 15 71, e-mail: sekretariat@nfz-katowice.pl

Pvtania dotvczace pakietow I i II
Pvtanie 2

Wykonawca Informuje/ iz jast zobligdwa^ jdp rdal|zacji ustug \v raitiach Jliniejsz.egb pDstgpowania zgbdnie ze

wskafriikarrti ternriihowpSci bHreilppyrnf tto^pprzgd^enlem M

AdtnJrristraeji i Gyfryzacjl z dPfa 29 kwlPtnia

2013;r. w sprawie waFunk6w;;wykonywania ustug;ppwazeehnych przez pperatpra wyznaczonegp.
W zvyiazku z ppw^^szym prosimy p po1:wierdzenie> ;ze wskazane przez Zamawtajaeegp! terminy sq terminamii
zgodnymizwwi Rozporzadzenieniv

Odpowiedz;
^
Zamawiajqcy potwierdza, ze wskazane we wzorach umow terminy dorpczen
zgodne z §3
rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfiyzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunkow
Wykonywania ushig powszechnych przez operatora wyznaczonego(Dz.U. 2013 poz. 545).
Pvtanie 3

Zamawiajqcyw §2 pkt.l ppkt,7 L/mowy ozPc/ipwon/u ooufnoic/fpfmulliie zapis. iz moze zadadPd WykPnawcv .iPO
zakoAezenni wsbotptacv mez^tbczneab zMr^c&hia lUb ziiiszczenia na wfasnv koszt wszeikich materiaidw
zawieraiacvch ictkiekolwiek Informdcle Poufne Zdmdwiaiacemu wraz ze wszvstkimi kbblami bedacvmi w ieab
Dositidaniu".

Wykonawca wyjalnia, iz zgodPie % dysppzycja art. 42 Ptawp ppcztpvye Inlprrnacie lub dane objgte tajemnica
poeztowa moga bye zbieranei uttwalane, przeehpwywanPi opracovwwane^ zmienlane, usuwane lub, udpstgpniane
tyiko wPwczas,gdy czynnosci te dotycza swiadczonej usfugl ppcztpwej albo sa jej niezbgdne dp jej wykpnania lub
przepisy odrpbne stanowia inaczej.

W zwiazku z ppwyzszym Wykonawca prosi o doprecyzowanie jakich materiatPw moze zadaP Zamawlajacy od

Wykonawcy o ktPrych mowa w§2 pkt.l ppkt.7 Umowy ozachowaniupoufnoicilub wykresleniezzaplsu§ 2 pkt.l
ppkt.7 Uittowy q zachowaniu poufnoid.

Odpowiedz;

Zwazywszy specyfikp przedmiotu zamowienia objptego odpowiednio pakietem I, pakietem n, a takze
pakietem m, regulacja §2 ust.1 pkt 7 wzoru umowy o zachowaniu poufiiosci stanowiacej zalacznik do
umowy podstawowej na dany pakiet, moze w rzeczywistosci stanowic tzw. zapis martwy.

Niemniejjednak Zamawiajacy z uwagi na obowiazujace w NFZ zasady polityki bezpieczehstwa, zapis ten
pozostawia w dotychczasowym brzmieniu, podkreslajac jednoczesnie, iz §2 ust.l pkt 7 umowy
o zachowaniu poufiiosci bpdzie mial zastosowanie tylko i wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
opisanych w cyt. regulacji umoWy.

Umowa o zachowaniu poufiiosci nie narusza przepisow art. 41 i 42 ustawy Prawo pocztowe.

^ CM I

Pvtanie 4

Zam^f^gcy we Wzorach umdWu^maga odi Wykohavi^

infoiwacjiitakich jalcin^^

Wykoniqnych

usiug, Imby nadmych, dostdraOiiych: dtm iwtdcbhycb przesytek^ zdstosmanyth optat qraz w rdzie 0trz0y
rdwniez zwrdtu kwot nienalezriych yyynikdjqeych t tdkiegd Wzliaehiq nd {pddstcmie wyMtdwidnych przez
WykdndWcqfaldur^lmygy^

VAT;

VVykdnawca infortnitiie, iz 2adia\wiajqty Tta> pdtjsla^fe dtfs^rwanyeh fektUr za kazdy fniesige ydzliGzenipyvy mpze
wdryfikowdd; zgddnpSG w^tavviohej faktifty i izgtaszafi niepraytfldiovyplGii ktdre sg uwzglQdriiane ppdczas
wystawiania faktury kprygujacej.

Wykenawca na ppdstavuie wystawipqyeh faktdr tdiesi^cznych praz przekazanych specyfikacjl wykpnanych usfug
meieiedvniedekenadrpzliGzert ritJiezbvnadanvchprazzwrocPnvch przesvtek.

Ppnadtp w z\yjgzku z wyrnpgrqm podpisanfa prptPkpJu kGilGGwegp> ktpry winien stwierdzic czy nastgpitp nalezyte
wykPnanipi prp^triyp przesfanie przezZamawiajacegp wzpru ww.pratoko}u doakceptacp.

vynpsirhy p mpdpkacjq zapispy/ §10ust.;^ Wzdru UMdi^idldpakiet^^^

3-4 lA^draumowyidldpdkietu

Ui §&uqti3^ Wzqiq umoyividiqpdldetu ni ppprzei!^ndi^p^

„W przypadku zakonczenia obowiqzywqnia umowy,Strony zobowiqzujq siq do dokonania w terminiejednego

miesiqeaodzakobczeniajejobowlqzywantarezllezenidwykonanyehusfugillczbynaddnychorazzmdeonyeh

pfzesytek,: ordzizq$tdsdwdn^hfOptatr
Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokofem koncowym, ktpry winien stwierdzic czy nastqpifo

ndldtytewykdndnieurnpyiiyi Zdmdwidjqcyw termidie!10dhirdbqpzycfrqdzdl^
przekdzeV^lqjndyycy prpt^dfkdppdwydddgq plejktrcyiiczriiqi

Odpowiedz;

Opracowanie wzoru protokohi kencowego nie jest konieczne, gdyz jak wynika wprost z tresci wzorow
umow (odpowiednio §10 ust.4 wzoru umowy pakiet I, §9 ust.4 wzoru umowy pakiet n oraz §8 ust.4 wzoru
umowy pakiet HI)protokol koncowy winien stwierdzac, czy nast^pilo nalezyte wykonanie umowy.
Ponadto protokol winien zostac podpisany przez osoby wskazane w umowie odpowiednio przez
Zamawiajqcego i Wykonawc? /por. odpowiednio wzor umowy: §11 (pakiet I), §10 (pakiet 11) i §9 (pakiet
III)/. Strony umowy bqd^ zatem mialy wplyw najego tresc.
Zamawiaiacv nadaie nastqpuigce brzmienie:

» §10 ust.3 1 ust.4 wzoru umowy pakiet I oraz §9 ust.3 i ust.4 wzoru umowy pakiet U:
„3. W przypadku zakonczenia obowi^zywania umowy, Strony zobowiqzujq siq do dokonania w terminie
jednego miesiqca od zakonczenia jej obowiqzywania, rozliczenia wykonanych ushig, liczby nadanych oraz
zwroconych przesylek, oraz zastosowanych oplat, a w razie potrzeby rowniez do skorygowania kwot
wynikajqcych z takiego rozliczenia, na podstawie wystawionych przez Wykonawcq faktur koiygujqcych
VAT."

„4. Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokotem koncowym, ktory winien stwierdzac, czy
nastqpilo nale^e wykonanie umowy. Protokol koncowy przygotuje Zamawiajqcy i przekaze do
uzgodnienia z Wykonawcq niezwlocznie po rozliczeniu umowy,o ktorym mowa w ust.3."
» §8 ust.3 i ust.4 wzoru umowy pakiet III:

„3. W prTypadku zakonczenia obowi^zywania umowy, Strony zobowiqzuj^ si? do dokonania wterminie

jednego miesi^ca od zakonczeniajej obowi^zywania, rozliczenia wykonanych ushig, liczby nadanych oraz
zwroconych przekazow pocztowych, a takze zastosowanych opiat, a w razie potrzeby rowniez do

skorygowania kwot wynikaj^cych z takiego rozliczenia, na podstawie wystawionych przez Wykonawc?
faktur koryguj^cych VAT."

„4. Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem koncowym, ktory winien stwierdzac, czy
nast^pilo nalezyte wykonanie umowy. Protokol koncowy przygotuje Zamawiaj^cy i przekaze do
uzgodnienia z Wykonawc^ niezwlocznie po rozliczeniu umowy,o ktorym mowa w ust.3."

Nalezy podkreslic, iz ostateczne rozliczenie umowy na dany pakiet sluzy realizacji celow obu Stron
umowy. Jezeli analiza ostatecznego rozliczenia danej umowy b?dzie wskazywala na koniecznosc
dokonania korekty, umozliwi to Stronom prawidlowe rozliczenie umowy.
Pytanie 5

Z uwagi na fakt, iz zainteresowanyni Wykonawcom potrzebny jest czas do sporzqdzenia oferty

z uwzgigdnienietp odpowiedziiZamav^iaj^G^^

Qtrzymatie wrtibsklo-wyjasmenie tre^ci dgfoszen/p VVy^

zwraca sii?z prosbCdpZamawigjaeegp p vvydtUzenieterrninuskladanja Gfeitprzetargowyc^

ppSt?powaniu.

Jastplmy przakpnanf,|i wydluienie termiriu aklaflania pfert do dnia 17 stycznia 2019 rpku dp godziny 12:00 dia
Vyw. ppstpppwania pie sppvvpdpje uql^iiivypici zarpiiynp Zama\AiiaipGpray jaki ws

zainterespwanym praz n|e

wplynie negatywnie na przebieg niniejszegp ppst^powania.
Odpowiedz:

W celu umozliwienia Wykonawcom uwzglpdnienia w tresci oferty skladanej na dany pakiet
odpowiedzi/zmian wprowadzonych niniejszym pismem, termin skladania ofert przedhiza si? do dnia
17.01.2019 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastppi w tym samym dniu o godz. 12.30.

W zwi^zku z powyzszym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania oraz otwarcia ofert ulega pkt
XI lit. D(ramka)oraz pkt XH ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

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

NACZELNIK

Wydziahj Administracyjno-Gospodarczego

Z powazaniem

Sl^skiego Oddziahi Woiewodzkiego

Narodowego Funduszu TAmyxz w Katowicach
Z upowazaie.jua
isK

Mariati/Tiolko

Narodtrtvfiij"' Fv.nduazi>

>'ASTtiPCA I;

DS. EKONOP^tiCZNQ

mgr Te^—
esa Uzdowsha
Dzialulnwestyc
jalulnwest

GL6WNY $PEC.IALi^j^kiegoO(?
ds. Zamdwien Publiczny"'- Dziahi
ahi Inwestyc^i
Inwestycii i Zamowieh PliDlicznych

^CTpublicznych
yoj«w6dzIdego
^viawKaiowicach

9laskieg Oddziahi Wojewodzkiego
9laskiego
iwiowego Funduszu Zdrowia w Katowicaoh
.NacfMlowego

^

Mariusz Partyka

"

%

.'r#torE

vjiid; xiego
.fv.ii r-'icach
:R-,

.-^OWYCH

