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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU NA USLUG^ SPOtECZNA

O WARTOSCI PONIZEJ 750 000 EURO J'

I. ZAWIAWIAJACY

1.1) NAZWA I ADRES:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Si^ski Oddzial Wojewbdzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, woj. Sl^skie, Polska

tel. 32 735 15 42, 735 16 37, faks 32 735 16 36

e-mail: zamowienlapubIiczne@nfz-katowice.pl,

BIP Sl^skiego OW NFZ: https://www.nfz.gov.pl/bip/oddzlaly-wojewodzkie-nfz/

strona Internetowa Oddziatu; www.nfz-katowice.pl.

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ/^CEGO: podmiot prawa publicznego.

n. trybudzieleniazam6wienia

Zamowienie udzielane Jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh

publicznych z uwzglQdnieniem zasad okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

(SIWZ).

SIWZ dostepna lest na BIP ̂ laskieeo OW NFZ: https://www.nfz.Eov.pl/biuletvn-informacii-publicznei-
%

slaskiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne/uslugl-spoleczne/ oraz na stronie internetowei ̂laskieeb OW

NFZ: www.nfz-katowice.pl. ' \

SIWZ okresia szczegotowe zasady zwiqzane z przedmiotowym zamowieniem, w tym dopuszczalne

zmiany tresci umowy.

III. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

111.1) NAZWA NADANAZAMbWlENIU;

SWIADCZENIE UStUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

111.2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OKRE^LENIE WIELKOSCI LUB ZAKRESU ZAM6WIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ̂ wiadczenie ustug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dia

Slqskiego Oddziafu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie

z warunkami okreslonymi w SIWZ.

Przedmiot zamowienia obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i dor^czanie przesytek pocztowych

w obrocie krajowym oraz zagranicznym, a takze zwrot do nadawcy przesytek po wyczerpaniu

mozliwosci ich dor^czenia lub.wydania odbiorcy oraz przekazy pocztowe w obrocie krajowym

i zagranicznym (przedmiot zamowienia podzielono na dwa pakiety - zakresy). ■

Rodzaj zamowienia: ustuga spoteczna.

Kod Wspolnego Stownika Zamowien (CPV): ustugi pocztowe 64.11.00.00 - 0.
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Przedmiot zamowienia zostat podzielony na dwa pakiety (czQsci) z dopuszczeniem mozliwosci

sktadania ofert cz^sdowych:

Pakiet 1 - ustugi pocztowe: przesytki niewymagajqce nadania w placowce operatora wyznaczonego

oraz zwroty takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu moziiwosd dor^czenia lub wydania

odbiorcy oraz przesyiki (tzw. przesytki specjalne) wymagajqce zrealizowania w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego oraz zwroty takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwoki

dorQczenia lub wydania odbiorcy. W ramach tego zakresu Zamawiajqcy b^dzie miat rowniez

mozliwosc optacania przesytek w formie optaty przerzuconej na adresata.

W ramach pakietu znajdujq si^ przesytki pocztowe, ktorych nadanie w placowce operatora

wyznaczonego, o ktorym mowa w art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego, wymagane jest w zwiqzku

z gwarancjq dochowania termlnow procesowych lub nadania mocy dokumentu urz^dowego.

1) gwarancja dochowania terminow (moc dor^czenia w terminie) - wynika mi^dzy innymi

z wymogow przepisow art. 57 §5 pkt 2 kpa (termin uwaza si^ za zachowany, jezeli przed jego

uptywem pismo zostato nadane w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego - art. 165 §2

k.p.c.) oddanie pisma procesowego w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest

rdwnoznaczne z wniesieniem go do sqdu; art. 12 §6 pkt 2 ordynacji podatkowej (termin uwaza si^

^a zachowany, jezeli przed jego uptywem pismo zostato nadane w polskiej placowce pocztowej

operatora wyznaczonego albo ztozone w polskim urz^dzie konsularnym); art. 83 §3 p.p.s.a. oddanie

pisma w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego lub w polskim urz^dzie konsularnym

jest rownoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 198b ust.2 ustawy Prawo zamowieh publicznych,

ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne zjej wniesieniem.

2) mdc dokumentu urz^dowego - wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania

przesytki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placowkQ operatora wyznaczonego

ma moc dokumentu urz^dowego).

Pakiet II - ustugi pocztowe polegajqce na realizowaniu przekazow pocztowych.

Przedmiot zamowienia obejmuje realizowanie przekazow w obrocie krajowym oraz

mi^dzynarodowym (przekazy pocztowe zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawcy oraz

zwrot kwot pieniQznych okreslonych w przekazach pocztowych do Nadawcy w przypadku

wyczerpania mozliwosci dor^czenia lub wydania adresatowi zagranicznemu.

III.3) TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAM6WIENIA

1. Termin wykonania zamowienia: swiadczenie ustug b^dzie odbywato si^ w okresie

od 15.02.2021 r. do 15.02.2022 r., przy uwzgl^dnieniu mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji

zamowienia, o ktorym mowa we wzorze umowy na dany pakiet.

2. Pierwszym dniem realizacji umowy b^dzie 15.02.2021 r. albo termin;

- pozniejszy wskazany przez Zamawiajqcego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia

niniejszego zamowienia w danym pakiecie zostata zawarta pozniej niz 15.02.2021 r.,

\y
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- wczesniejszy wskazany przez Zamawiajqcego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie

wczesniejszym byto mozliwe, a spowodowane bytoby wczesniejszym niz planowano

wykorzystaniem srodkow fihansowych z tytutu realizacji obecnie obowiqzujqcej umowy lub

umow.

3. Miejsce wykonania zamowienia: Pakiet I i II - swiadczenie ustug w obrocie krajowym

i zagranicznym.

III.4)

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert cz^sciowych (cdr^bnie na pakiet I oraz

na pakiet 11).

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozilwosci sktadania ofert wariantowych.

IV, KRYTERIA OCENY OFERT

Pakiet I oraz II

Krvterium - Cena - waea 100%

V. TERMIN I MIEJSCE SKtADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Termin sktadania ofert: do dnia 12.01.2021 r. do godziny 11.00.

Miejsce sktadania ofert: Slqski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi^tro).

Otwarcie ofert odb^dzie siQ w dniu 12.01.2021 r. o godzinie 12.00 pod adresem wskazanym wyzej

w sal! nr 4.12 (IV piQtro).

W zwiqzku z ogtoszonym stanem epidemii na obszarze RP - Rozporzqdzenie MZ z dnia 20.03.2020 "r,

w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczypospolitej PolskieJ stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.

poz. 491 ze zm.), - transmisja z otwarcia ofert b^dzie dost^pna na oficjalnym kanale ^Iqskiego

Oddziatu Wojewodzkiego NFZ, pod adresem:

https://www.voutube.CQm/channel/UCZbvmvlemiT-wkcA5Yi 57w

VI. TERMIN ZWI/\ZANIA OFERT/^

Termin zwiqzania ofertq wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sIq wraz z uptywem

terminu sktadania ofert.

VII. FORMA SKtADANIA OFERT

OfertQ nalezy ztozyd w formie pisemnej z zachowaniem zasad okreslonych w SIWZ.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POST^POWANIA, WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU,

WYMAGANIA DOTYCZACE O^WIADCZEI^, D0KUMENT6w - okresia SIWZ.
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