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Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach

znak: WAG-IL261.160.2019 Katowice, dnia . ̂ stycznia 2020
WAG-II.W>???il.MPa.2020

WYKONAWCY

dotyczy: §wiadczenie 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 31.12.2019 r. w zwi^zku z SIWZ (pytania stanowi^ zal^cznik do niniejszego pisma) oraz w oparciu
0 pkt VIII ppkt 7 udzielam stosownych odpowiedzi. Zmiany tresci SIWZ wynikaj^ce z niniejszego pisma
wprowadzam w oparciu o pkt VIII ppkt 8 SIWZ.

Pytania do pakietii TTT;

Odpowiedz na pytanie 1

Tak. Zamawiaj^cy wyraza zgod?.

Odpowiedz na pytanie 2

Tak. Zamawiajqcy wyraza zgod?.

Odpowiedz na pytanie 3

Nalezy zauwazyc, iz powszechnie obowi^zuj^ce przepisy prawa nie definiujq poj?ciaparametrow umowy,
a Wykonawca nie sprecyzowal, o akceptacj? jakiego dokumentu chodzi.

Zamawiaj^cy zawieraj^c nmow^ z wybranym Wykonawc^ wyraza gotowosc do wypelnienia
1 podpisania dodatkowego dokumentu o charakterze informacyjnym, przy zalozeniu, ze jego tresc b^dzie
zgodna z tresciq. zawieranej umowy, powszechnie obowiqzuj^cymi przepisami prawa oraz nie b^dzie
naruszala norm prawa wewn?trznego obowi^zuj^cych w Sl^skim OW NFZ.

Pytania dotyczace pakietow I i 11:

Odpowiedz na pytanie 4

W tresci § 1 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy pakiet I wykresla si? sformulowanie: „(gabaryt A i B)".
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W tresci § 1 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy pakiet II wykresla si? sformulowanie: „(gabaiyt A i B)".
Odnosnie formularza opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa odpowiednio pakiet I oraz pakiet n
nale:^ stwierdzic, iz zdefmiowane tarn wymiary nie wykluczaj^ kategorii przesyiek wskazanych przez
Autora zapytania.

Wobec powyzszego modyfikacja w zakresie wnioskowanym przez Autora zapytania nie jest uzasadniona.

Odpowiedz na pvtanie 5 oraz 14

Potwierdzam, iz zwroty paczek pocztowych nieuj?tych w formularzu opis przedmiotu zamowienia
i kalkulacja cenowa b^d^ realizowane zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Dotyczy to zarowno pakietu I,
jak i pakietu 11.

Kwestia ta zostala uregulowana w wystarczaj^cy sposob w §3 ust. 12 wzoru umowy pakiet I oraz w §2

ust. 12 wzoru umowy pakiet II: „Strony dopuszczaj^ mozliwosc skorzystania przez Zamawiajqcego

z innych rodzajow przesyiek - platnych zgodnie z aktualnvm cennikiem Wvkonawcv - niz wymienione

w zal^czniku nr 1 do umowy, przy zachowaniu zasady, ze wynagrodzenie z tytuhi tego typu innych

przesyiek nie przekroczy 1% wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy. Wykonawca na

potrzeby innych rodzajow przesyiek zobowi^zuje si? dostarczyc Zamawiaj^cemu aktualnv cennik

Wvkonawcv."

Odpowiedz na pvtanie 6

Zamawiaj^cy potwierdza, ze wskazane we wzorach umow terminy dor?czeh s^ zgodne

z §3 rozporz^dzenia. Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunkow

Wykonywania ushig powszechnych przez operatora wyznaczonego.

Odpowiedz na pvtanie 7

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na propozycj? Wykonawcy.

Z uwagi na potrzeby Zamawiaj^cego wynikaj^ce z kohiecznosci weryfikacji nadanych przesyiek, nalezy

zachowac dotychczasowy zapis formularzy.

Pvtania do pakietow T - TTT:

Odpowiedz na pvtanie 8

Zamawiaj^cy dokonuje Zmiany wysokosci kar umownych w nizej .wskazanym zakresie; w zwiqzku z tym

zmianie ulegaj^ wzory umow dla pakietow I, II oraz III.

§9 ust.2 zdanie pierwsze wzoru umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca obowiqzany jest zaplacic Zamawiajqcemu kar^ umownq w wysokosci 0,05%

wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okreslonego w §6 ust.l umowy, jezeli Zamawiajqcy rozwiqze

umow^ za 30 dniowym wypowiedzeniem w przypadku razqcego naruszenia przez Wykonawcy jej

postanowien

§7 ust.2 zdanie pierwsze wzoru umowy pakiet III otrzymuje brzmienie:

„2.Wykonawca obowiqzany jest zaplacic Zamawiajqcemu kar§ umownq w wysokosci 300 zl, jezeli

Zamawiajqcy rozwiqze umow§ za 30 dniowym wypowiedzeniem w przypadku razqcego naruszenia przez

Wykonawcy jej postanowien



§7 ust.3 wzoru umowy pakiet HI otrzymuje brzmienie:

„ 3. Wykonawca obowiqzany jest zaplacic Zamawiajqcemu kar§ umownq w wysokosci 10 zt za kazdy dzien

zwloki -w przypadku nieterminowego nadania przekazdw pocztowych (§ 3 ust.l), w sytuacji, gdy zwloka
byla wi^ksza niz 2 dni robocze liczone od dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

§7 ust.4 wzoru umowy pakiet III otrzymuje brzmienie:

„4.Zam<miajqcy moze zqdac od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 25 zl za kazdy dzien
zwloki w przypadku nieterminowego potwierdzenia przyj^cia do realizacjiprzekazu, w sytuacji, gdy zwloka

byla wi§ksza niz 2 dni robocze liczone od dnia zasilenia rachunku bankowego Wykonawcy, w przypadku
niedokonania potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu najpozniej w nast§pnym dniu roboczym, po
dniu, w ktorym nastqpilo zasilenie rachunku bankowego Wykonawcy, gdy zdarzenie mialo miejsce dla co
najmniej 10 przekazdw w skali miesiqca kalendarzowego

§2 ust. 2 wzoru umowy o zachowaniu poufnosci dla pakietow od I do III otrzymuje brzmienie:

„ 2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiqzkow dotyczqcych Informacji Poufnych, o ktorych

mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar^ umownq w wysokosci 2 000 zl (dwa

tysiqce zlotych) za kazdq ujawnionq Informacj§ Poufnq, na zqdanie Zamawiajqcego, w terminie do 14 dni

od chwili ujawnienia

Odpowiedz na pvtanie 9

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody.

Wysokosc kary umownej, o ktorej mowa w §9 ust.5 wzoru umowy pakiet I oraz w §8 ust.5 wzoru umowy

pakiet II nie jest, jak twierdzi Wykonawca, wygorowana - wynosi ona zaledwie 10 zl za kazdy przypadek

niewywi^zania si§ z obowi^zku polegaj^cego na wystawieniu duplikatu zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Zwrotne potwierdzenie odbioru jest istotne z punktu widzenia interesow Zamawiajqcego; brak zwrotnego

potwierdzenia odbioru moze bowiem powodowac po stronie Zamawiajqcego negatywne skutki fmansowe

oraz prawne.

Odpowiedz na pvtanie 10

Wykonawca wnosi o rezygnacj? z zalqcznika do umowy - Umowa o zachowaniu poufnosci oraz

Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci Wykonawcy.

Z uwagi na regulacje obowiqzujqce w NFZ zwiqzane z politykq bezpieczehstwa Zamawiajqcy nie wyraza

zgody na usuni^cie ww. zalqcznika do umowy (dot. pakietow od I do III). Umowa o zachowaniu poufnosci

nie narusza przepisow art. 41 i 42 ustawy Prawo pocztowe.

Odpowiedz na pvtanie 11

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na propozycj^ Wykonawcy.

Nale^ podkreslic, iz zapisy §10 ust.3 i 4 wzoru umowy pakiet I, §9 ust.3 i 4 wzoru umowy pakiet II oraz

§8 ust.3 i 4 wzoru umowy pakiet III stanowiq zobowiqzanie zarowno po stronie Wykonawcy, jak

i Zamawiajqcego.

Przedmiotowe zapisy zakladajq wzajemnq wspolprac? stron umowy oraz sluzq prawidlowemu rozliczeniu

danej umowy, co niewqtpliwie lezy w interesie obu stron. Protokol kohcowy zas, o ktorym mowa

odpowiednio w §10 ust.4 wzoru umowy pakiet I, §9 ust.4 wzoru umowy pakiet II oraz §8 ust.4 wzoru



umowy pakiet III, ma stwierdzac, czy nast^pilo nalezyte wykonanie umowy, co wydaje si? bye oezywiste
dla podsumowania zakonczondgo kontraktu.

Kwestiohowane postanowienia umowne winny zatem pozostac tresci^ umowy.

Odpowiedz na pvtanie 12

Zapisy dotycz^ce mechanizmu podzielonej platnosci zapisami ogolnymi, odnoszqcymi si? do platnosci
za nabywane towary i ushigi, w ktoiych kwota naleznosci przekracza 15 000 zl. Na etapie prowadzenia

post?powania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiaj^cy nie podejmuje decyzji, czy mechanizm

podzielonej platno&i b?dzie mial zastosowanie. O kwestii tej b?d4 decydowaly przepisy obowi^zuj^ce
w dniu dokonania danej platnosci.

Odpowiedz na pvtanie 13

Pod poj?ciem prawidlowo wystawionej faktury Zamawiaj^cy rozumie faktur? wystawion^ zgodnie
z obowi^zujqcymi przepisami, w tym zgodnie z ustaw^ o podatku od towarow i using, oraz zgodnie
z obowi^zuj^c^ na dany paki?t umow^.

Odpowiedz na pvtanie 15

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na propozycj? Wykonawcy.

Obowi^zek dostarczanie przesylek w godzinach od 8.00 do 9.30 wynikaj^cy z zapisu wzoru umowy pakiet

I (por- §3 ust.13) podyktowany jest wzgl?dami organizacyjnymi Zamawiaj^cego; dostarczanie przesylek
w godzinach "pozniejszych mogloby spowodowac negatywne skutki mi?dzy innymi w postaci braku

mozliwosci dotrzymania wymaganych termindw, z uwagi na liczb? oraz znaczenie dostarczanych

przesylek.

Odpowiedz na pvtanie 16

Zamawiaj^cy wyraza gotowosc uwzgl?dnienia zasad adresowania przesylek obowi^zuj^cych

u Wykonawcy z zastrzezeniem, iz nie narusz^ one postanowieh umowy (wzoru umowy) na dany pakiet

oraz nie uniemozliwi^ realizacji danej umowy.

W celu umozliwienia, Wykonawcom uwzgl?dnienia w tresci oferty skladanej na dany pakiet odpowiedzi

oraz zmian wprowadzonych miniejszym pismem, termin skladania ofert zostal przedhizony przez

Zamawiaj^cego do dnia 10.01.2020 r. dp godz. 12.00 (zob. pismo z dnia 03.01.2020 r. nr WAG-

n.W.779.MPa.2020) . Otwarcie ofert nast^pi w tym samym.dniu o godz. 12.30.

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

SIWZ
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