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Katowice, dnia ........ stycznia 2019 r.

WAG-II.W..6.. MP.2019

WYKONAWCY

dotyc^: swiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowymi zagratiicznym (zamowienie nr 19/us/2018 —
pakiet I, pakiet n, pakiet III)

W zal^czeniu przekazuj? tresc pytan jednego z Wykonawcow, jakie wplyn?ly do Zamawiajqcego
w dniu 2 stycznia 2019 r. w zwi^zku z SIWZ oraz udzielam stosownych odpowiedzi.

Zmiany tresci SIWZ wynikaj^ce z niniejszego pisma wprowadzam w oparciu o pkt VIII SIWZ.
Tresc iivtan zawiera zalacznik do ninieiszego pisma.

Pvtania do pakietu in

Odpowiedz na pvtanie 1

Tak. Zamawiaj^cy wyraza zgod§.
Odpowiedz na pvtanie 2

Tak. Zamawiaj^cy wyraza zgod§.
Odpowiedz na pvtanie 3
Tak. Zamawiaj^cy wyraza zgOd§.
Odpowiedz na pvtanie 4

Pytanie jest niezrozumiale. Powszechnie obowi^zuj^ce przepisy nie zawieraj^ pbj?ciaparametrow umowy.
Ponadto Wykonawca nie sprecyzowal o akceptacj? jakich dokumentow chodzi. Udzielenie odpowiedzi na
tak sformulowane pytanie nie jest obiektywnie mozliwe.

Pragnf zauwazyc, iz tresc umowy, jaka zostanie zawarta na dany pakiet z wybranym Wykonawc^, musi
bye zgodna z wzorem umowy na dany pakiet stanowi^cjon integraln^ cz?sc SIWZ, przy uwzgl?dnieniu
ewentualnych zmian wprowadzonych w toku procedury przez Zamawiaj^cego, np. w wyniku wyja^nien do
SIWZ.

www.nfz.gov.pl

I

I

Slqski Oddziai Wpjewddzki, ul. Stanislawa Kossutha 13,40-844 Katowice

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

Pvtania do pakietu I oraz n

Odpowiedz na pvtanie 5

^

Masa przesylek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym nie przekroczy 2 000 g. Przesylki o masie
powyzej 2 000 g b?d^ traktowanejako paczki pocztowe.
Odpowiedz na pvtanie 6

Tak, zwroty paczek pocztowych nie uj?tych w fomiularzach opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja

cenowa (odpowiednio pakiet I oraz p^iet 11) b?d% realizojwane zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Regulacja pkt. 10 formul^za opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet 1, a takze pkt 11
formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet n, obejmuje rowniez mozliwosc
skorzystania ze zwrotow paczek pocztowych.
Odpowiedz na pvtanie 7

Terminy dor?czeh przesylek w obrocie krajowym, w
gwarantowanymi przez Wykonawcy.

przesylek listowych s^ terminami

I

Pragn? zauwazyc, iz terminy te s^ terminmi realnymi.
Odpowiedz na pvtanie 8

Zamawiaj^cy nie okresla wymiarow paczek pocztowych w SIWZ, wskazuj^cjedynie na parametr wagi.
Wymiary paczek pocztowych b^d^ zatem odpowiadaly regulacjom Wykonawcy w tym zakresie, zgodnym
z ustaw^ Prawo pocztowe. Wzor umowy (odpowiednio pakiet 1 i pakiet 11) odwohije si? do zasad

okreslonych w aktach wewn?trznych Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 cyt. ustawy, tj.
regulaminu swiadczenia ushig pocztowych. Patrz §1 ust.4 wzoru umowy.
Odpowiedz na pvtanie 9

Zwraca siq wwagq, iz zapis objfty zapytaniem dotyczy pkt 8formularza opis przedmiotu zamowienia
i kalkulacja cenowa pakietIorazpkt9formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet
II.

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na propozycj? Wykonawcy.
Z uwagi na potrzeby Zamawiaj^cego wynikaj^ce z koniecznosci weryfikacji nadanych przesylek, nalezy
zachowac dotychczasowy zapis formularzy.
Odpowiedz na pvtanie 10

§1 ust.2 wzoru umowy pakiet I otfzymuje brzmienie:

„2. Zamawiaj^cy ma mozliwosc oplacania przesylek okreslonych w ust. 1 w formie oplaty przerzuconej
na adresata w obrocie krajowym".
Pvtania do pakietow I-III

Odpowiedz na pvtanie 11 - pierwsza czesc pvtania(11
§9 ust.2 tiret in fine wzoru umowy pakiet I w brzmieniu:

w przypadku co najmniej 500 przesylek. W celu obliczenia, czy przeslanka dotycz^ca co najrnniej 500
przesylek wyst^pila, wszystkie przypadki dotycz^ce pkt 1-3 sumuje si?."
otrzymuje nast?puj^ce b»:mienie:
2

w przypadku co najmniej 500 przesyiek w okresie jednego kwartahi.

W celu obliczenia, czy przesianka dotyczqca co najmniej 500 przesyiek w okresie jednego kwartalu
wyst^piia, wszystkie przypadki dotycz^ce pkt 1-3 sumuje si§."
§ 8 ust. 2 tiret in fine wzoru umowy pakiet n w brzmieniu:
ktore miaio miejsce w stosimku do co najmniej 50 przesyiek.
W celu obliczenia, czy przesianka dotyczqca co najmniej 50 przesyiek wyst^pila, wszystkie przypadki
dotyczqce pkt 1-3 sumuje si?",
otrzymuje nast?puj^ce brzmienie:

„- ktore mialo miejsce w stosunku do co najmniej 50 przesyiek w okresie jednego kwartalu.
W celu obliczenia, czy przesianka dolycz^ca co najmniej 50 przesyiek w okresie jednego kwartalu
wyst^pila, wszystkie przypadki dotyczqce pkt 1-3 sumuje si?."

Pozostala tresc cytowanych odpowiednio §9 ust.2 oraz §8 ust.2 pozostaje bez zmian.
Odpowiedz na pvtanie 11 - drusa czesc pvtania(2)
Wyrazam zgod? przy uwzgl?dnieniu zmiany proponowanego zapisu (dostarczenie duplikatu zwrotnego
potwierdzenia odbioru Zamawiaj^cemu).
W zwi^u z tym:

§ 9 ust.5 wzoru umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku dostarczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy
przesylki, o ktorym mowa w §3 ust.5 umowy, Wykonawca na pisenme zgloszenie Zamawiaj^cego
skierowane drog^ mailow^ do osoby odpowiedzialnej za nadzor nad realizacj^ umowy, o ktorej mowa
w § 11 ust.2 umowy, wystawi oraz dostarczy Zamawiaj^cemu duplikat zwrotnego potwierdzenia odbioru
w terminie do 10 dni roboczych liczonym od dnia przeslania zgloszenia. W przypadku niewywi^mia si?
z powyzszego Wykonawca zobowi^je si? zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 10 zl za
kazdy stwierdzony przypadek".

§ 8 ust.5 wzoru umowy pakiet 11 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku dostarczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy
przesylki, o ktorym mowa w §2 ust.5 umowy, Wykonawca na pisenme zgloszenie Zamawiaj^cego
skierowane drog^ mailow^ do osoby odpowiedzialnej za nadzor nad realizacj^ umowy, o ktorej mowa
w § 10 ust.2 umowy, wystawi oraz dostarczy Zamawiaj^cemu duplikat zwrotnego potwierdzenia odbioru
w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia przeslania zgloszenia. W przypadku niewywi^ania si?
z powyzszego Wykonawca zobowiqzuje si? zaplacic Zamawiaj^Cemu kar? umown^ w wysokosci 10 zl za
kazdy stwierdzony przypadek.
Odpowiedz na pvtanie 12

§ 8 ust.2 wzoru umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:
„2. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamacj? nie moze przekroczyc 30 dni licz^c od dnia otrzymania

reklamacji przez Wykonawc? z zastrzezeniem regulacji wynikaj^cych z przepisow mi?dzynarodowych".
§ 7 ust.2 wzoru umowy pakiet n otrzymuje brzmienie:
„2.Termin udzielenia odpowiedzi na reklamacj? nie moze przekroczyc 30 dni liczqc od dnia otrzymania
reklamacji przez Wykonawc? z zastrzezeniem regulacji wynikaj^cych z przepisow mi?dzynarodowych".

Odpowiedz na pvtanie 13

Wykonawca wnosi o rezygnacj? z zalqcztiika do umowy - Umowa o zachowaniu poufiiosci oraz
Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci Wykonawcy.
Z uwagi na regulacje obowi^j^ce w NFZ zwiqz^e z polityk^ bezpieczenstwa Zamawiaj^cy nie wyraza
zgody na usuni?cie ww. zal^cznika do umowy (wzoru umowy na dany pakiet). Umowa o zachowaniu
poufiiosci nie narusza przepisow art. 41 i 42 ustawy Prawo pocztowe.
W pozostalym zakresie podniesionym przez Wykonawcy,Zamawiajqcy zgadza si§, iz nie ma koniecznosci
zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z uwagi na regulacje art. 41 i art. 42
ustawy Prawo pocztowe. W zwi^zku z tym takiej umowy strony zawierac nie b^d^.

Nalezy zauwazyc, ze poza klauzul^ informacyjn^ stanowi^c^ zal^cmik nr 3 do wzoru umowy
0 zachowaniu poufiiosci, wzor umowy o zachowaniu poufhosci nie reguluje kwestii przetwarzania danych
osobowych.

Jednoczesnie informuj?, iz w celu doprecyzowania zapisu dotycz^cego zlozenia oswiadczenia
0 zachowaniu poufiiosci, § 2 ust. 5 zalqcznika do umowy- wzor umowy o zachowaniu poufhosci pakiet I,
If oraz ill, otrzymuje brzmienie:
„Przedstawiciel Wykonawcy (osoba podpisuj^ca umow? podstawow^ w imieniu Wykonawcy) zlo^
oswiadczenie zobowi^zuj^ce do zachowania w tajemnicy Informacji Poufhych wedhig wzoru okreslonego
w zal^czniku do umowy, ktore Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiaj^cemu, przed ro^ocz?ciem
wykonywania umowy podstawowej".
Odpowiedz na pvtanie 14

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na propozycj? Wykonawcy.
Nalezy podkreslic, iz zapisy §10 ust.3 wzoru umowy pakiet I, §9 ust.3 wzoru umowy pakiet U oraz §8
ust.3 wzoru umowy pakiet ni stanowi^ zobowi^zanie zarowno po stronie Wykonawcy, jak
1 Zamawiaj^cego.

Przedmiotowe zapisy zakladaj^ wzajemn^ wspolprac? stron umowy oraz shiz^ prawidlowemu rozliczeniu
danej umowy, co niew^tpliwie lezy w interesie obu stron. Protokoi koncowy zas, o ktoiym mowa
odpowiednio w §10 ust.4 wzoru umowy pakiet I, §9 ust.4 wzoru umowy pakiet 11 oraz §8 ust.4 wzoru
umowy pakiet III, ma stwierdzac, czy nast^pilo nalezyte wykonanie umowy, co wydaje si? bye oczywiste
dla podsumowania zakonczonego kontraktu.
Kwestionowane postanowienia umowne winny zatem pozostac tresci^ umowy.
Odpowiedz na pvtanie 15

Informuj?, iz udost?pnianie wersji edytowalnej formularzy (oswiadczeh etc.) nie jest niezb?dne.
Zamawiaj^cy udost?pnia plik SIWZ z zai^cznikami w formacie pdf, co ma na celu niedokonywanie
ingerencji w tresc formularzy.

Z doswiadczeh Zamawiaj^cego W5mika, ze nieingerowanie przez Wykonawcow w tresc formularzy
(zat^cznikow)zapewnia wi?ksz4 zgodnosc tresci oferty z SIWZ. Dlatego tez z zalozenia formularze winny
zostac wydrukowane bezposrednio z formatu pdfi w takiej formie wypehiione oraz podpisane.

Jednoczesnie w zal^czeniu przekazuj? jako cz?sc SIWZ dokument zawieraj^cy Klaitzulf informacyjnq
RODO dla Wykonawcy oraz Oswiadczenie Wykonawcy dotycz^ce RODO.
Oswiadczenie Wykonawca winien podpisac zgodnie ze wskazowkami oraz zaiaczvc do ofertv.
4

W celu Umozliwienia Wykpnawcom uwzgl^dnienia w tresci oferty skladanej na dany pakiet
odpowiedzi/zmian wprowadzonych hiniejszym pismem, terniin sklad^ia'ofert przedhiza sif do dnia

15.01.2019 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofeit nast^pi w tym samyin d^niu p godz. 12.30.
W zwi^zku z ppwyzszyitn odppwiedhiej zmianie w zakresie tehninu skladahia praz otwarcia ofert ulega.pkt.
XI lit. D(ramka) praz pkt Xn ppkt li ppkt 4 SIWZ.
Zal^czniki:

- pytania Wj'konawcy z 02;01.2019 r.

^ informacja oraz oswiadczenie dot. kODO
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Zatqcznik do pisma^lgskiego OW NFZ- pytania Wykonawcy z dnia 2 stycznia 2019 r.; zamowienie 19/us/2019

Pytania do pakfetu III:
Pvrtahiel.

Ciy Zarnawiajqqf dopuszcza limie^czanie w tytule pndewu za- tijadan^ iprzekazy bfiproie^cj!

przez

WykphawGf lia^s^nie wvAnA^po prawidtby^miwczytaniu do-^^em
Pvtahle 2.

Czy Zamawiajf^ dopuszcza nadawanle: przekazdw w formie pliku o okreilonej przez; Wykdnawce strukturze
1 forrnie?
Pvtaiiie3i

MOzliwdsd wydrukQwaniia; hadania pizekazu w aplikaGji uddstepniopej przer vy/ykonaw(^ # ezy Zairiaytfiaiqcy
dbpuszcza zbidrdwe: pbMierdzenie nadadia pakietu preefcazdw (przed opfaceniem - do%Gzy pozytywnegp

Zatqcznik do pisma ^Iqskiego OW NFZ-pytania Wykonawcy z driia 2 stycznia 2019 r.; zampwienie 19/us/2Q19

zarejestrowania przekazow priezformularz lub wgrania pliku z przekazami), potwierdzeniem nadania i optacenia
pakietu przekazdw stanowi udpst^pniona na stronie ksiqizka nadawcza,
;

Pvtanfe4i _

W przedsi^biorstwievWykonawcy zostaiy przyj^te procedury dotyczgce wdrazania umow finansowych. Zwracamy
sip z prosbp o akceptacjp dokumentdw wymaganych przy zawferaniu utnow finansowych, np. parametry umowy.

P'l^ahiCdplyc^^
Pvtanie 5.

Zwracamy sip z proSbp o potwierdzenie, ze masa przesyiek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym nie
przekroczy 2000 g?
Pvtanie 6;

-

■

.

Prosimy o potwierdzenie,iz?wfoty paczek jJocztowych nie pjpt^ vy Fferrhylarzu penp'^m
zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
ta/tanfe?,

Zwracamy sip z proSbp o potwierdzeniey ze wskazane przez Zamawiajpcpgp terminy dorpczania przesytek iistowych
w obrocie krajowym sp terminami deklarowanymi.

yffykonawca zwraca sip z prosbp o wskazanie eabarvtu paczek pocztowychujp^dti w kalkujaGji cenowej doltyczpcej
Pakietu I i II w pozycjach 5 - 6 zgodnie z ponizszymi wymiarami:
(li wvmiarv paczek oocztowvch:

MAKSIMUM:suma dtugoici i najwipkszego obwodu mierzonegow inriymkieruhku niz dtugoii 3000 mm
przy czym najwipkszy wymiar nie moze przekroczyd 1500 mm.

MINIMUM: wymiary strony adresowej niemogp bycmniejszehiz90xl40 mm,z tolerancjp+/- 2 mm., przy
czym:

.

GABARYT A to paczki 0 wymiarach:

AiINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogp bye mniejsze niz 90 X140 mm,
MAKSiMUMr zaden z wymiarow nie moze przekroczyd: diugo^c600 mm,szeroko^d 500 mm,wysokosc 300
irirti.

GABARYT Bto;paczkio^mlaradh:i

W

:
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lyilNlMUM ''jeSli chodj^en z wyniiai^w preekracza dfpgoiG iSOO mm lub szerpkosd 500 mm lub \yyspkosG|
3G0mm»

MAKSIiwyiyi -suma dl^^

i najwj^kszegp Qbvyodu mierzonegp w innym kierunku niz dtugosc - 3000 mm,

przy ezym najwigkszyiAwyrniar trie mpze przekrpczy^ 1500 mm/;
Pvtanie 9.

Wykonawca zwraca sl^ z pro^bq o mbdyfikacj^ zapisu pkt.9 OPZ.
Propohujemy zapis:

9. Po nadaniu pjiesytefc VVykpnbWca dbstarc^^

jeden egzemplarz ksiqzki nadawczej (dowdd

nadania),niep6znieiniznastepnegbdriiarbbo<aego;wgodziriachodbidru przesvfekiod Zariiawiaiaceeoi

Pvtanie 10.

Wykonawca zwraca sig z proSba 0 rnpdyflkacjg za pisu §1 u >t/ 2 Vi/zom uimy^fi^ietUp
Proponujemy zapIs:

Zamawiajacy ma mozliwosd opfacania przesytek pkreslonych w ust. 1 w formle ppfaty przerzuconej na adresata
w obrocle kraiowvin.

Pytania do pakletdw I-III:
Pvtanie 11/

Praktyka rynku pocztowego wypracowafa powszechnle przyJate i stosowane wysokosci kar, ktdre operator, nie

chcqe stracid zaufania u obecnych oraz potencjalnych kllentdw, jest w stanle respektowad. Sq one nlfeze riiz te
zaproponowane przez Zamawlajacego, mozria zatem stwierdzld, ze w warunkach realizacji przedmiotowego
zamdwienia rdwniez bylyby wystarczajace. Przewidziane kary umowne sa zdecydowanle nieadekwatne w
kontekdcie potrzeb i interesu Zamawiajacego, charakteru dwiadczonych ustug, a takze ilosci czynnosci
wykonywanych przez Wykonawca przy realizacji zamdwienla. Przy tak znacznej llolcl, nienalezyte wykonanle
jedynie kilku czynnoici (sktadowych danej usiugl) ppzbawiatoby Wykonawca znacznej czasci naleznego
vWhagrPdzenia,GO jestpowodem/ iz przedmlotowe zamdwleriie traci dla njegp seris ekpnomiczny.
Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca, w celu ustalenia rdwnej pozycji stron, zwraca sla o rewizja stanpwiska
Zamawiajacego w zakresie kar umownych.

(1) Proponujemy zapIs§9 ust. 2 Wzoru umowy dia pakletu i,§8 ust. 2 Wzoru umowy dia pakietu II:
§9 ust.2 Wzoru umowy dia pakietu I

wWykonawca zobowiazanyjest zaptacid Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 0>1%

(Xf

f
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WYnagrdxlzettia cdikowitego brutto umowy,jezeli Zamawiajqcy wypowie umowQ za 30 dniowym

w^pDwiedzanieflri w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawc? jej postanowien. Wypowiedzenie
umowy Wiriiib zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania nariiszen z

zastrzezeniem,iz w razie niezaprzestania naruszeii wterminie wskazanym w pisemnym wezwaniu,^mawlajaey
wypowie umow^.

Poprzez razqce naruszenie umowy Strony rozurriiejg:

1) wysttp lenie sytuacji opisanych w § 3 urt, 6.iub

2) n|edotrzymanle ktdregpkolwiek z terminbw o ktoryeh mowa w §4 ust 1, lub
3) zagubienie przesyiki,

w przypadku co najmriie| 500 orzesviek w okresie iednego kwartatu. W celu obliczenia, czy przeslanka
dotvczaca CO naimnlei500 orzesvtek w okresie lednQgo tcwartatu wvstapita. wszvstkie przypadki dotyczqce pkt,

1-3 sumuje siti"
§8 ust.2 Wzorw wmoMV d/o pakietu It

„Wykonawca zobowiqzanyjest zaptacic Zamawiajqcemu kare umownq w wysokosci 40,00 zt,jeieliZamawiaj^cy
wypowie umbwe za 30 dnioWym wypowiedzeniem w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawcy jej
postanowiert. WypoWiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do
zaprzestabit riaruszertz zasitrZ^^^^^ mem iz w razie niezaprzestania naruszeP w terminie wskazanym w pisemnym

Wezwaniu,Z^mawiajipy^WypOwife u^
Poprzez razqce naruszenie umowy Strony rozumiejq:
4) wystqpienie sytuacji opisanych w § 2 ust. 6, lub

5) niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow/o ktoryeh mowa w § 3 usbl,tub
6} zagu bienie przesyik!,

w przypadku CO naimniei 50 Brzesvtek w okresie iedheeo kwartatu. W celu obliczenia, czy przestanka dotyczaca
CO najmniei 50 Przesvtek wokresie ledneeo kwartatu wVstapita. wszvstkie przypadki dotyczqce pkt. 1-3 sumuje
si?."

(2) PropOnujemyzapis§9ust.4 M&pm umoMflrdto
§9 ust.4 Wzoruumowy d/o pok/etM,/

„W przypadku dostarczenia zwrotriego potwierdzeriia odblOrU bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy
przesytkl,o ktorym mowa w § 3 usti5 umowy,Wykonawca pa plSemne zgioszenie ZamawiajacegG skierowane

drogi mailowa do ospby pdpowiedzialnejza nadzpr pad realizacja umowy,o ktbrej mowa w § 11 ust;2 umowy,
wystawi dMplikat zwrotnegp potwlerdzenia odbibruWiterminle 10 dnl roboczych liczonych od dnia przesfanla
zgtoszenia. W przypadku nie wywiqzania siq z powyzszego, Wykonawca zobowiqzuje sie zapfacic
Zamawiajacemu kare UmOwnq w wysokoicl:10 zf za kazdy stwierdzop^ prZypadek
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§8 ust.5 Wzoru umowydlapakletull

„W przypadku dpstarczenia zwrptnego pptwierdzenia odbioru bez daty lul) c^telnego podpisu odbiprcy j
przesylki,o ktdrym mpvra w §8 uSfc 5 urtiowyjl^konawca na pisembe zgtosrenie Zama^iajqcego skierow^

droga mailowa dp pspbyadpowiedzialnejza nadzdr nad redlktacjaumoWy/ o ktdrejrnowa w §lip ust2 umowy,j
wystawi duplikat zwrptnego pptvyierdzenia odbioru wtermlnie 10 dni robpczych liczonyeh od dnia przesfania ;f
ZgtPszenla. W przypadku nle wywlazania s|g z ppwyzszego, Wykonawca zpbpwiazuje sia zaptaeld?
Zamawiajacemu karp unipwna w wyspkosciilO zjza ka^dy stvylerdzpny przypadek"

Pvtaniel2.

ZwraGamy sia z proiba o pptwierdzenie, ze termin pdppVi/iedzi na rek|amacie.odnp5i sip do usfug pocztovvych w
obrocie krajowym,natomiast w przypadku usfug pocztpwych swiadczonych wpbrpeie zagrariicznym pleiyyszpnstwo j

maja zasady pkre^lpne w miadzynarodpwych przepisaph ppcztowyGh, ktdre okreSlaja takze zasady prpwadzenia 4
postapowania reklarnacyjnegp^
PvtanfelSi

Wykonawca jest pparatPlem ppcztPWyTi w rpzilmleriiu art. 3 pkt 12 ustavW z dnia 23 iistopada ;

2012 r. Rravyp ppcztpwe (Dz. U.z2012 rsi ppZi 1529); tj; przedsiabiorta uprawnipryrrj do wykonywania dziafairiosei i
pocztpwej, na podstawie vvpisu do rejestru pperatprdw ppeztpwych Zgodnie z dysppzyGja art. 42 ww. ustawy

informacje jub dane pbjate tajenrtnica ppcztpwa mdga bye zbierane, utnyaiane, przeehpwywane; ppracowywane,:

zmienia ne, usuwane lub udp^§pniane tylkP?w6vypzas,gdy ptynnp^ci te dptyczq iwiadczonej ustugi pocztowej albp 4
aa jej niezbtdne do jej wykpnania lub przepisy Pdrabne stanpwia inaczej.

Dane osobowe pozyskane przez Wykpnawca; dp realizacji usfugi, przelwaitane hpda w zbiprze, ktpregpi
administratorem jest Wykonavyca i to Wykpnavyea decyduje p irodkach przetw:arzan|a przekazanych danyeh. Wf

zwiazku z powyzszym rile ma konieozno^cl zawierania z Wykonawca w tyiji zakresie umpvvy ppwien:enla4
przetwarzariia danych osobPwych.

Biorae pod uwaga powyzsze Wykonawca wntoskuje o rezygnacja z Zatacznika dp umow/- Umowa o zachowaniu

poufnoid orazOsivladczeniaozobowigzaniu do zachowanidppufnosd Wykonawcy.
Pvtanle 14.

Zamawiajacy we Wzprach umow wymaga pd Wykonaww przekazapia ihfprnnacji takich jak.: rpzliczenie;
wykonanych usfug, iiczby nadanych, dostarczonycfi Praz zwrPconych przesyfek, a takze zastosowanych opfat w
terminie jednego miesiaca od zakodczenia obowiazywanta umowy oraz podpisania protokofu koticowego, ktPry
"'

winien stwierdzad, czy nastapifo naiezyte wykonanie umowy.

I
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WykdhaWea inform uje,iz'Zatriavyi^tcy 03 poy^awie\^tawiio(iyehfakturrTi^
wykonanych usfug sam moze dokonac ww.rozliczeO.

Wzwigzkuizjfow^zszytO wnpsifoy d^wykfosleOie zapisdw §ijOusti$^Wlipru:Um
WzoruumoWydl&^

§9 usfc 9-4

§8list?3-4

Pvtanie is.

Zwracamy si|zprosbao udosfopnienie edytowainej wersjizaiqcznikdw do Ogloszenia sktadajqcych sig na zawartp^d
pferty.

