
Zamdwienie nr 27/us/2019

Zatgcznik do pisma SIgskiego OW NFZ z dnia 10 stycznia 2020 r.

Pytanla Wykonawcy z dnia 7 stycznia 2019 r.

Pytahia dotyczqce p^kfetdwj i II:

Pvtanie 1.

Wykdhawca zwraea si§ z prosbg o potwierdzenle wymiardw przesyfek wskazahycH w fprmulanu cdiidwym
dotyczacym PakietU I oraz Pakietu II:

Przesytkad masie do SQO g to: preesylka:

•  b rnihimalnych wymlarach strotiy aclresowej, ktdre hie mogq bybrnhilejsze nii90 x 140 mm,
:• ktbrej mabymalrie wyrhiary nie mogq przekroczy6 wysokosc-ZO mm; dtugoSe-230 mtfii szerokosb-160:

mm.

Przesyfka o masle do lOOOgtb phtesytka:

•  d minlmalnych:vyymlarach strony adresqwej, ktbre hie mogq b-yd mhiejsze hiz 90 x 140 mm,
•  ktdrej maksymaine «yrniatY nie mogq przekroczyd: wysokodc-ZO mm; dluga£-325 mm> szerokoid-230

mm.



Przei^io m pirosytka::

•  o minitfialriych w^'ntiiaraehlstwny adresp^ mdgg bydtTtrt niz 90x140 mm,
•  io tnaksymalnych wyrriiaraGh - gdzie suma dbgokli szerokoMI wysokblcl przesyfki nie moze przekroczyc.

900 mm, przy czym hajw%kszyzWymiai^wniB mbiepfitekrpczybl^^
•  takze w formie rulonu, ktdrego suma dhigpScI i podwdjnej: ifednfcy nie przekracza 1040:mm,: Gzym

dfugoSd nie moze przekroczyb 900 mm. "

Wvmlat^ oaiaek bocztowvcK wvn^

•  MAKSIMUM::Suma;dtugoM f hajvtflQkszfego obw^duamierzprtegp w innym kierunku nii - 3QO0miTii,

przy cZym najwigk^ wymfer nfemozeprzekrpczybiS^^

•  MINlFdUM: wyrniaiy strpnyadrespvyeliiie mpgi^lbybdnriii^sze nte90 Xii40mm, z tplerf ncJd#- 2'W

czyrri:;

•  lGABAR^ A to paGzk^^^

•  IVilNIMyiVi-.wymiarystrqnyadresowejnie.rnogabydbiriiejsZem^^

•  MAt^iWlUM r zaderrz vvydiJardw nie moze przekroc^; dtugc>5£6pD:mip;;szer6ko|d500;mrn,v^^

mm.

•  gabARYTB topaezki owyrniarach:

•  MINIMyM -jeili chdd jeden z wymiafow przekrapza dftigo^ 600 mm tub szerokoSd SOO mm idb wysokosd

300 mm,

•  MAKSIMUM - suma diugoSci i najwiqkszego pbwpdu mierzpnego w innym kierunku niz dfugpiSG - 3000 mm,

pny czym najwiqkszy wymia'" nie mpze przekroczyd 1500 mm;

PvtahleZ.

W dwi^zku z negalyw/n4 pdRovyiedzi^ na pytanie nr 10 z dhia 31 grudnia 2019 0 WykPnp\yca: ppnpwnie: wrnipskuje

0 rSwizjq stanpwisim w sprawie kary urhowriejz lytutti riaGuszenia pbpwi4?kdw dp%czaGyGb jnfpimacji Poufhych;
Wriioskuiemv o zmiane zaPlsu na;

§ 2 ust. 2 -Wzorii umoiyy o zachdwahiupoufnoici dici ppidetdw /-W/

>,W przypadku naruszenia pizez WykphawcqoboWiazkdwdpty^^^ Poufnych, o ktdrych mdwa w
niniejszej Umbwie, Wykonawca zapiaci Zamaft/iajacemo karq umpwnaw wyspkoicl 200,00zf{s»bwnie:dwustli

zfbtych) za kazdq ujawniPnq informacjb Ppufng, na i^dartieZmavyiaJtcego^wtermlnie do 14 drii rbboczysH od
chwiil ptrzyrriania wezwaniado zapfaty."

PvtanieB.

W zwiqzku z negatywnq odppwiedziq na pytanie nr 9 z dnta 31 grudnia 2019 r. Wvkpnavyca ppnpwnie wskazuje^ iz

kara umowna ustanoWiona z tytUiu braku daty lub czytelnbgp ppdpisu odbiprcy przesytkiina zwrpthym



Rotwierdzei^u pdbipru jest nieproporcjona|na w stosunku dp opfaty za ustugg dpdatkpwt wrptne pp^ferdzenie

odfaioru.

KSR s^^'''^ufpwana praz^Zmawiajaee^ ust. 15 lfep/ppmp«^ dl!p 5 W^oru

umcmydlg^aktetu II stanowfi pppad trzykrptnold pptaly za ustugg.

Wskazad nalezy takze, iz kara umpw/na tak jak pdszkodpwanie kpiripenspwad ma szkpdg poniesipng przez

Wykonawcg, a nle stappvyid pplencjalneM przyGhpdU.

Biorgc powyisza argumentaGjg ppd uwagg, ppnpyyrtfe wnfpskujemy o wykredlenie § ust. 5 Wzpru limpMV dia

pakietui oraz w § 8 ust. 5 M/lzoro umawydlqpakietull.

Pvtanie4.

Zamawiajqcy pkreSlft przedmiot zamdwienia Jako swiadczenfe ustug pocztpytfych yy obroGie krajowym

i zagranicznym;

Wykonawca irifprmujej ii zamowieniem obieta lest tv>ko f wvtacznfe koresoondencia ftn/chodzaca od

Zaniawlajacego. Mimo to ZamawiaJacy w dokumentaejl przetargpwej^ppstawif wymdg dorgczania koresppndencji

przyGhodzaGej do ZamawlaJaGego pd ppniedziatku do pigtku w sGjdle okreilonych godzinaeh kardego dnia.

Wskazany przez ZamawiaJacego przedzlat dorgczania koresppndencji do lokallzacji mleszczacej sig przy

ul. Kossutha 13 w Katowlcach jest wymogiem, ktprego Wykonayyca nle jest w statiie spetnic

z przyezyn Ipgistyezrtych nIezaleznyGh od Wykdnavycy bfaz z povyodu braku mozllwbsci>bperacyjhyGh.

Biorac pod uwagg powyzsze Wykonawca zwraca sIg z prosbg o ponowng rewizjg stanpwiska, poprzez

Wodyffkacjg §3 ust. 13 Wzoru Umowy dia pakietu I oraz catej dokumentaejl przetargowej.*

dopiptku. za wviatkiem dm ustawowo wdlnvch odPracv. waodzinachodHsnndn ii^nn."

Pvtanie 5.

Wykonawca zwraca sig z ponovyna prosba o modyfikacle zapisu pkt. 8 OPZdia uakletu I i ukt; 9 OPZ dIa pakietu II.

Prpponujernyzapls pkt. 8 QPZ dia pakietu l!

8. Po nadanlu przesytek Wykonawca dostarczy Zaipawiajgcemu jeden egzemplarz ksigikl nadawczej (dbwdd

nadania), nie pozniei nli nastennego do eodz. 11;00 nastepnego dnia roboczego.

Proponujemy zapis pkt. 9 OPZ dIa pakietu II;

9. (...) DOwdd nadania przesyfki w placdwce pperatora wyznaaonego Wykonavyca zobowigZany bgdzle dpstarczyp

Zamawiajgcemu niezwfocznie, nie poiniei nllnasteDnego do eodz. 11;00 nastennego driia rnhnrypgn

PvtanieS.

W, odniesjenlu do zapisdw Uiripwy o zachdwaniu poufnoiei. oraz nie wyrazeniem zgody na pdstgpieriie> pd jej
podpisanla Wykpnawca wnioskuje o okreSienie co Zamawiajgcy rozumie przez sformutowanle ..tnformacie Poufne".



Popdto y!y|(j<pttawca wnpsi o przedstawienie zasaditp|ci ppdRisanjai: Umpwy p pehpwaniu ppufrtp^Gi

w konteRleie obGw/il^anlauslawyz dhia 6 Publipznejw

Pvtanie7i

Wykonawca, zwraea sig z prp^bq o pptwiprdzenie, iz Gena lyczaltpwa za odbiPr korespondeneji oraz Ceha oferty

brutto w Kaikulacji cenowej Pakiet II dotyczyp ma wyceny Pakietu II.

Wnioskuiemv o poarawfenle nazewnictwa w Zataczniku KalkulacH cenowei Paklet II;

i Cena ryczattowa za odbieranie koresppndenep w eatym-QkreslereaK^^^^
w pakiecle II w z\ brutto

CENA OFERTY BRUHO W PAKIECIE II:

RAZEM BRUTTO wztotych {sumawszystkieh pozyejiodi do 13 z kolumny Foraz
ceny ryczattowej za odbieranie kordspondencji w paklecie I brutto):

Pvtanie 8.

Zamawiajgq? wyraza zgPd§ na zmniejszenjp kar umownych § 9 ust. 2 WzprU umowy dla pakietu I oraz § 7 ust 2:

Wzoru umowy dia pakietu III wg propozycji Wykonawcy, nie uwzglpdnlajgc w modyfikacji, przypadkPw razgcego

naruszenia umowy:

Wykonawca zwraca si? z prosbq o potwierdzenie, iz modyfikacji ulega jedynle wysokosc kary umownej, natomiast

przypadki raiacegp haruszenia umowypozostaja bez zmian w § ̂usp-ZVizomampy^

Poprzez razqce nqruszenie umowy Strony rozumiejq:

1) wystqpienie sytuacjl opisanych w § 3 ust 6, tub

2) niedotrzymanleMdregokolwiek z termindWf O ktdrych mowd w § 4 ust. 1, lub

3) zagubienie przesyiki,

w przypadku co najmnlej 500 onesvtek w dkresie iedhedo kwartatu. W celu oblifzeniq/ czy przesfanka

dotyczqca co naimnieiSOOoizesi/fekvyokiresieiedneaokwartdlUwystdDlid, wszystkieprzypadkl^^^
1-3 sumuje siq.

oraz w §7 Ust 2 Wzoru umowy dIapakietu III tj.:

Poprzez razqce naruszenle umowy Strony rozumiejq brak moiliwosci zreqllzoyvqitiq przekq pocztpwega.

Pvtante 9.

JednpcZeSnle IpRjrmujemy, ii z^loteresowanym Wykonawcom pptrzebny jest czas dp $porzbdzPnia oferi^

z uwzglpdnleniem odpowiedzi Zamawlajqcego na otrzymane wnioski o wyjasnienle treSci Ogloszenia. Zwracamy

rPwniez uwag§. It dIa Wykonawcy maj^cego siedzibp poza mIejscPwoSeig, w ktPrpj siPdzibp ma; Zamawlajbcy

niezb^dny jest tet czas na dotarcie do miejsca skladania ofert.


