Nr zamowienia:21/us/2020
Nr sprawy: WAG-IL261.84.2020

Nr pisma: WAG-II.W.fS^i{{AB.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamowienie o wartosci ponizej 750 000 euro
SWIADCZENIE UStUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
Zamowienie udzielane w trybie art. 138o ust.l ustawy Prawo zamowlen publlcznych {ustuga spoteczna)
Zamowienie podzielono na pakiety:
PAKIET I

Ustugi pocztowe nie wymagajqce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz zwroty
takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mozllwoki 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 mozliwosci
dor^czenia iub wydania odbiorcy
PAKIETii

Ustugi pocztowe poiegajqce na realizowaniu przekazow pocztowych

ZatqcznikamI do nintejszej SlWZsq:
1. formularz oferty pakiet I
2.
formularz oferty pakiet II
3.
4.

5.
6.
7.
8.

formularz opis przedmlotu zamdwienia I kalkulacja cenowa pakiet I
formularz opis przedmlotu zamdwlenla 1 kalkulacja cenowa pakiet II
wzdr umowy pakiet I
wzdr umowy pakiet II
wzor umowy o zachowanlu poufnoscl (dot. pakietdw I, II)
klauzule RODO (dot. pakletdw I, II)

9.

wzdr oswiadczenla dot. grupy kapltatowej pakiet 1,11

10.

inforrnacja, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzlelona ptatno^c pakiet 1, II
wzdr zatqcznika nr 3 do umowy- pakiet I (wykaz punktdw-placdwek nadawczo-odblorczych Wykonawcy)

11.

mgr Tei ^sa dldo^Ka Zatwierdzam
a 12. 2020:
data i podpis:

gl^akiogo OdyWjt#Vojew6dzki0go
ZAST^PCA DYREKTORA
DS. StVZB MUNDUROWYCH
Boiena Gil

Nr zam6wienia: 21/us/2020

I. Nazwa (firma') oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddziat Wojew6dzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: inwestycje@nfz-katowice.pl, strona internetowa: www.nfz-katowice.pl.
II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.z 2019, poz. 1843 ze zm.).
Numer post^powania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 21/us/2020. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiajqcym proszeni

o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia oraz stosowane przepisy

Ze wzgl?du na fakt, iz niniejsze post?powanie realizowane jest zgodnie z art. I38o ust.l pzp, zamawiaj^cy okre^la,
ii w niniejszym post?powaniu b?d^ mialy odpowiednie zastosowanie nast?puj^ce przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

Art. 8, art. 22, art. 22b-22d, art. 22a, art. 24, art. 25a ust.1, art. 26 ust. 2c oraz ust. 2f-4 oraz ust.6 art. 32 i art. 34, art.

86, art. 87, art. 89, 91 ust.l, 93 ust.l pkt 1 oraz pkt 4-7, ponadto ustlc, ust.2 oraz ust.3, art. 97, a takze przepisy
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw [...]. Ponadto
zastosowanie b?dzie mial art. 24aa pzp oraz przepisy indywidualnie wskazane w przypadku ka^dej z czynno^ci
opisanych w niniejszej.SIWZ.

Zamawiajqcy okre^lil sposdb przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamdwienia na ushigi spoleczne
z uwzgl?dnieniem: zasady rdwnego traktowania i konkurencji, przejrzysto^ci, proporcjonalno^ci, a takie w sposdb
niedyskryminujqcy oraz z uwzgl?dnieniem przepisdw art. 17 i art. 18. Zamawiaj^cy odrzuci ofert? w przypadkach
okre^lonych w art. 89 pzp.

Ilekrod w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia zwanej takZe „SIWZ" mowajest o "pzp", naleZy
przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa jest
0 "Zamawiaj^cym", naleZy przez to rozumied ^Iqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej
rdwniez jako SOW NFZ lub SIgski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach roboczych" nalezy przez to
rozumied wszystkie dni kalendarzowe za wyjqtkiem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. dni ^wi^tecznych
1 niedziel) oraz sobdt. Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie
z art. 110 i nn. k.c. z tym zastrzezeniem, ze jezeli koniec terminu do wykonania czynno^ci w post?powaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego przypada na sobot? lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin upfywa dnia
nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o rozporz^dzeniu w sprawie
dokumentdw nalezy przez to rozumied rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich mo2e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz.U.z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest ^wiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Slqskiego
Oddziahi Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie z warunkami okreSlonymi
w SIWZ.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien rCPVI: ushigi pocztowe 64.00.00.00-0.

Przedmiot zamdwienia zostal podzieloiiy na dwa pakiety (cz?Sci) z dopuszczeniem sktadania ofert
cz?Sciowych:
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Pakiet I - ushigi pocztowe - przesylki niewymagajqce nadania w plac6wce operatora wyznaczonego oraz zwroty
takich przesyiek do nadawcy po wyczerpaniu moiliwo^ci dor^czenia lub wydania odbiorcy oraz przesylki
(tzw. przesylki specjalne) wymagaj^ce zrealizowania w placdwce pocztowej operatora wyznaczonego oraz zwroty
takich przesytek do nadawcy po wyczerpaniu mo^Iiwo^ci dor^czenia lub wydania odbiorcy. W ramach tego zakresu
Zamawiajqcy b^dzie mial rdwniei moi^liwo^d oplacania przesyiek w formie opiaty przerzuconej na adresata.
W ramach pakietu znajduj^ si? przesylki pocztowe, ktdrych nadanie w placdwce operatora wyznaczonego, o ktdrym
mowa w art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego, wymagane jest w zwi^zku z gwarancj^ dochowania termindw
procesowych lub nadania mocy dokumentu urz?dowego.

1) gwarancja dochowania termindw (moc dor?czenia w terminie) - wynika mi?dzy innymi z wymogbw przepisdw
art. 57 §5 pkt 2 kpa (termin uwa2a si? za zachowany,jeieli przed jego uplywem pismo zostalo nadane w polskiej
placdwce pocztowej operatora wyznaczonego - art. 165 §2 k.p.c.) oddanie pisma procesowego w polskiej plac6wce
pocztowej operatora wyznaczonego jest rdwnoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 12 §6 pkt. 2 ordynacji
podatkowej(termin uwaia si? za zachowany,je2eli przed jego upiywem pismo zostalo nadane w polskiej placdwce
pocztowej operatora wyznaczonego albo zlozone w polskim urz?dzie konsulamym); art. 83 §3 p.p.s.a. oddanie
pisma w polskiej placdwce pocztowej operatora wyznaczonego lub w polskim urz?dzie konsulamym jest
rownoznaczne z wniesieniem go do s^du; art. 198b ust.2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych, zlo^enie skargi
w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rdwnoznaczne zjej wniesieniem.
2) moc dokumentu urz?dowego - wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania przesylki
rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez plac6wk? operatora wyznaczonego ma moc dokumentu
urz?dowego).

Pakiet II - ushigi pocztowe polegaj^ce na realizowaniu przekaz6w pocztowych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje realizowanie przekazdw w obrocie krajowym oraz mi?dzynarodowym (przekazy

pocztowe zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawc? oraz zwrot kwot pieni?Znych okre^lonych
w przekazach pocztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpania moiliwo^ci dor?czenia lub wydania adresatowi
zagranicznemu.

Ze wzgl?du na brak moiliwo^ci oszacowania potrzeb zamawiajqcego w zakresie przekazdw pocztowych
zagranicznych zamawiaj^cy informuje, ii w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj^cych dat? zatwierdzenia SIWZ brak
bylo zamdwionych przekazdw zagranicznych.

Szacunkowe dane dotycz^ce ilo^ci i kwot przekazdw pocztowych krajowych i zagranicznych:
a) szacunkowa miesi?czna kwota wyplat wynosi 50 000,00 zl;
b)szacunkowa miesi?czna ilo^d wyplat wynosi 10 szt.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo^ci wyplat oraz wyplaconych kwot w zaletno^ci od potrzeb.
Przedmiot zamdwienia b?dzie realizowany w terminie okre^lonym w umowie lub do dnia wykorzystania
maksymalnej wartosci umowy (wynagrodzenia maksymalnego przyj?tego w umowie), w przypadku gdy
wykorzystanie tej kwoty nast^pi przed uplywem okre^lonego w umowie terminu.
2. Zamawiajqcy wymaga zlo2enia wraz z ofertq na dany pakiet regulaminu ^wiadczenia ushig pocztowych
Wykonawcy dotyczacego ushig b?dacych przedmiotem niniejszego zamdwienia (odpowiednio dla kaidego
z pakietdw -je^eli stosowny regulamin obowiazuje u Wykonawcy). Regulamin stanowi tre^d oferty Wykonawcy
w danym pakiecie. Zastrzega si?, ie postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne) z postanowieniami umowy
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(wzorem umowy)nie

miafy zastosowania. W przypadku sprzecznoSci pomi?dzy postanowieniami regulaminu

a postanowieniami umowy,rozstrzygad b^dzie tre^d umowy.

3. Szczegdiowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraj^ formularze opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa
odr^bne dla kaidego z pakietdw (I, II), stanowigce zaiqcznik do SIWZ. Realizacja zamdwienia b^dzie przebiegala
na warunkach okreslonych we wzorach umdw odr^bnych dla ka5:dego z pakietdw, stanowiqcych zal^czniki
do niniejszej SIWZ.

Ka^:dy z wzordw umowy na dany pakiet jako integralna cz^^d SIWZ przewiduje rdwniez i okre^la wanmki
dokonania ewentualnych zmian postanowien umowy w stosunku do tre^ci oferty, na podstawie ktdrej zostanie
dokonany wybdr Wykonawcy.

Wykonawca w pakiecie I b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiajqcego pi?d razy w tygodniu
tj. od poniedzialku do piqtku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyjqtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odbioru przesyiek dokonywad b^dzie upowainiony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upowamienia, ktdrego wzdr okre^lono w zal^czniku nr 3 do wzoru umowy. Po nadaniu przesyiek Wykonawca
niezwiocznie dostarczy do Zamawiaj^cego jeden egzemplarz ksiqZki nadawczej (dowdd nadania), jednak nie
pd^iej nii do godz. 10:00 nast^pnego dnia roboczego nie licz^c soboty (od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem
dni ustawowo wolnych od pracy) po dniu nadania przesyiek. Ponadto Wykonawca musi umoZliwid odbidr
i nadawanie we wskazanych przez Wykonawcy placdwkach pocztowych przesyiek dostarczanych samodzielnie
przez Zamawiaj^cego 24 godziny na dob? przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziaiku do soboty (za wyj^tkiem dni

ustawowo wolnych od pracy). Zamawiaj^cy b?dzie informowai Wykonawc? o zamiarze nadania przesyiek w sobot?
z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wskai:e do obsiugi Zamawiaj^cego w celu odbioru przesyiek
dostarczanych samodzielnie punkt (placdwk?) nadawczo-odbiorczy (co najmniej jeden) speiniaj^cy wymagania
okre^lone w pakiecie I w § 3 ust.3 wzoru umowy.
W pakiecie I Wykonawca zobowi^any b?dzie zapewnid moZliwo^d dor?czenia nadanych przez Zamawiaj^cego
przesyiek pocztowych, a w pakiecie II przekazdw pocztowych na caiym terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami, w tym rdwniez poza obszarem Unii Europejskiej.

W zakresie pakietu I, dzien odebrania przesyiki przez Wykonawc? z siedziby Zamawiajqcego lub samodzielne
dostarczenie przesyiki przez Zamawiajqcego uznaje si? za dzied nadania przesyiki. Wykonawca zobowiqzuje si?
zatem przyj^d przesyik? do realizacji w tym samym dniu, w ktdrym zostaia ona odebrana lub dostarczona przez
Zamawiajgcego celem nadania (dzieh odebrania przesyiki przez Wykonawc? b?dzie dniem nadania przesyiki).
Pakiet I: Dowdd nadania przesyiki rejestrowanej Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyd Zamawiajqcemu
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niZ do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu. W przypadku, gdy Wykonawca
nie jest operatorem wyznaczonym, przesyika musi zostad przekazana przez Wykonawc? operatorowi
wyznaczonemu nie pdzniej niZ w dniu odebrania od Zamawiaj^cego i w tym dniu nadana. Dowdd nadania przesyiki
w placdwce operatora wyznaczonego Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyd Zamawiaj^cemu niezwiocznie,
nie pdZniejjednak niz do godz. 10.00 nast?pnego dnia po nadaniu.
W pakiecie I dane o ilo^ci przesyiek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okre^lone w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element siuZqcy
do skalkulowania ceny oferty brutto (wynagrodzenia caikowitego brutto umowy) i nie stanowi ze strony
Zamawiaj^cego zobowi^zania do nadawania przesyiek w podanych w formularzu ilo^ciach. Oznacza
to, Ze faktyczna ilo^d nadanych w ramach umowy przesyiek moZe byd inna niZ wskazana w formularzu, pod
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warunkiem nieprzekroczenia wysoko^ci ceny oferty brutto (wynagrodzenia caikowitego brutto umowy).
Wykonawcy nie przyshigujq z tego tytuki ^dne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego.

W pakiecie I Zamawiaj^cy w r^ach umowy b?dzie miai mozliwo^d skorzystania z iimych rodzajdw przesyiek ptatnych zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy - nii wymienione w formularzu ppis przedmiotu zamdwienia

i kalkulacja cenowa, przy zachowaniu zasady wyra5:onej w §6 ust.l w pakiecie I wzoru umowy oraz pod
warunkiem,ze wynagrodzenie z tytuhi tego typu innych przesyiek nie przekroczy 1% ceny oferty brutto (wysoko^ci
wynagrodzenia calkowitego brutto umowy na dany zakres). Wykonawca na potrzeby innych rodzajdw przesyiek
zobowi^any b^dzie dostarczyd Zamawiaj^cemu aktualny cennik Wykonawcy.
4. Inne informacje.

•Zamawiaj^cy dopuszcza skladanie ofert cz^^ciowych, co oznacza, ±e Wykonawca moze zlo^d ofert? czpsciowq
na jednq lub wi^cej cz^^ci (pakietdw) zamdwienia. Wykonawca moie zloiyd ofert? na dowoinq ilo§d, dowolnie
wybranych cz?^ci(pakietdw).
•J?^k postppowania.

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert w j?zyku innym nii j?zyk polski, przy uwzgl?dnieniu
, poni2szego wyja^nienia.

Wyja^nia si?, l'i zgodnie z zasady wyra2onq w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wiq2e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?^ku polskim (j.t. Dz.U z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), ktdra formuhije zasad?
u^wania j?zyka polskiego przez podmioty wykonujqce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ustawa 0 j?zyku polskim w art.l 1 stanowi, it art. 5-10 tej2e ustawy nie dotycz^ mi?dzy innyrai nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terriiinologii naiikowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczeh pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami
0 normalizacji.

• Zamawiaj^cy przewiduje moiliwo^d rozszerzenia w drodze pisemnego aneksu zakresu przedmiotowego
zamdwienia(umowy) w oparciu o okre^lone w umowie ceny jednostkowe. Wynagrodzenie umowne b?dzie mpglo
wzrosn^d w sumie nie wi?cej ni2 o kwot? okre^lon^ we wzorze umowy dla danegb pakietu. Zamawiaj^cy b?dzie
. mial rdwniei mo2liwo^d przedhiienia terminu obowiqzywania umowy w drodze pisemnego aneksu, nie wi?cej
jednak nii o okres podany we wzorze umowy na dany pakiet.
•Zamawiaj^cy hie dopuszcza mo2liwo5ci skladania ofert wariantowych.
•Podwvkonawstwo w pakiecie I. II.

Zamawiaj^cy i^da wskazania przez Wykonawc? w ofercie cz?^ci zamdwienia, ktdrej wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyd podwykonawcy.
Zamawiajqcy zastrzega obowiqzek wykonania wszystkich kluczowych cz?sci zamdwienia przez wykonawc? bez
korzystania z podwykonawcdw lub podmiotdw trzecich: Wykonawca w pakietach I moie powierzyd innym
podmiotom wyl^cznie odbidr przesyiek z siedziby zamawiaj^cego i przekazanie ich Wykonawcy.
Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nale^ rozumied umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym,. ktdrej przedmiotem
ushigi lub dostawy stanowiqce cz?^6 zamdwienia
publicznego. zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawcy a innym podmiotem (podwykonawcy).
W pakiecie I Wykonawca winien zapewnid Zamawiajycemu status nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe.
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Termin i mieisce wvkonania zamdwienia w ka^dvm z pakietdw

1. Termin wykonania zamdwienia; ^wiadczenie ushig b?dzie odbywato si? w okresie od 15.02.2021 r.

do 15.02.2022 r., przy uwzgi?dnieniu mozliwo^ci wydhi2:enia terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa
we wzorze umowy na dany pakiet. Pierwszym dniem realizacji umowy b?dzie 15.02.2021 r. albo terrain:

- pdiniejszy wskazany przez Zaraawiajgcego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamdwienia w danyra pakiecie zostala zawarta pdzniej nii 15.02.2021 r.,

- wczeSnieJszy, wskazany przez Zaraawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wcze^niejszym
byio mo^liwe a spowodowane byloby wcze^niejszym nit planowano wykorzystaniem ^rodkdw finansowych
ztytuhi realizacji obecnie obowi^zujgcej umowy lub umdw.

2. Miejsce wykonania zamdwienia: pakiety od I do II - 5wiadczenie ushig w obrocie krajowym i zagranicznym.
V. Niepodleeanie wvkluczeniu oraz warunki udzialu w posteoowaniu a taki:e opis snosobu dokonvwania ocenv
spelniania tvch warunkdw

W post?powaniu mog^ wziqd udzial Wykonawcy, ktdrzy spelniaj^ warunki udziahi w post?powaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiaj^cego w niniejszej SIWZ oraz nie podlegajq wykluczeniu z post?powania o udzielenie
zamdwienia publicznego na podstawie art. 24 ust.l pzp.

Spelnienie warunkdw b?dzie oceniane na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? o^wiadczeri i dokumentdw,
o ktdrych mowa w SIWZ.

!• Art. 22 ust.l pkt 1 pzp"nienodleganie wvkluczeniu -dotvczv wszvstkich nakietdw

W stosunku do Wykonawcy nie mogq zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ na dany pakiet oSwiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu, zawarte w formularzu oferty (pakiet I i II - pkt 13), a na wezwanie Zamawiaj^cego
dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust,5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 3 SIWZ(dot. grupy kapitalowej w zakresie dotyczgcym danego pakietu).
» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo^:e przedstawic
dowody na to, ±e podj?te przez niego Srodki sq wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrzgdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieni?;^e za doznanq krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdiprac? z organami ^cigania oraz podj?cie konkretnych ^rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplynql okreSlony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu,jezeli Zamawiajqcy, uwzgl?dniaj4c wag? i szczegdlne okolicznoSci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.
»W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy
zapewnia temu Wykonawcy moS:liwo^6 udowodnienia, 2:e jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie
zamdwienia nie zakldci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

•
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»Wykonawca, kt6ry powohije si? na zasoby Innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu p ktdrym mowa
w art. 25aust.l pkt 1 (por. art. 25aust.3 pkt 2 pzp).

»Zamawiaj^cy
od Wykonawcy, ktdry polega na zdolno^ciach innych podmiotdw na zasadach okreSlonych
w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw dokumentow wymienionych w pkt VI pkt 1 oraz
VI pkt 2.

Zamawiaj^cy nio2e wykluczyiS Wykonawc? na ka2dym etapie post?powania o udzielenie zaraowienia.
2. Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp - spelnianie warunku udziatu w Dostepowaniu okrejlonego przez Zamawiafacego
w ogloszeniu 0 zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.ti.:

- O^wiadczenie (pakiety I, II)

Wykonawca winien zlozyd oSwiadczenie o spelnianiu warunkdw udziahi w post?powaniu.
O^wiadczenie zawarte jest w formularzu oferty dia ka2dego z pakietdw. Informacje zawarte w o^wiadczeniu
stanowiq wst?pne potwierdzenie, ie wykonawca spelnia warunki udziahi w post?powaniu (art. 25a ust.1 pkt 1 pzp).
Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - dotvczv oakietdw I oraz II

W niniejszym post?powaniu Wykonawca zobowiqzany jest speinic warunek dotyczqcy uprawnieh do prowadzenia
okre^lonej dzialalno^ci zawodowej.
- Dokumenty

Oprdcz o^wiadczenia o spelnianiu warunku udziahi w post?powaniu, na potwierdzenie warunku z art. 22 ust.lb pkt
1 pzp Wykonawca przedlozy dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ.
Wykonawca winien przedlo^d dokument potwierdzaj^cy posiadanie uprawnien do wykonywania dzialalnoSci
pocztowej, tj. dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatordw pocztowych prowadzonego przez
Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, dzialalno^d pocztowa jest dzialalno^ci^
regulowan^ w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi?biorc6w i wymaga wpisu
do rejestru operatordw pocztowych.

Vl.Wvkaz oswiadczeri lub dokumentow, potwierdzaiacvch spefnianie warunkow

udziatu

w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Wszystkie dokumenty sktadane

wraz z ofertq:

1) aktualne na dzieh skladania oferty o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust,l pkt 1 pzp, tj. o^wiadczenie
potwierdzaj^ce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu
wskazane w niniejszej SIWZ(o^wiadczenie zawarte jest w formularzu oferty na dany pakiet)- pakiety I, II;
2)

Dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatordw pocztowych prowadzony przez Prezesa
Urz?du Komunikacji Elektronicznej (patrz: pkt V pkt 2 SIWZ); pakiety I oraz II.
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Dokument skladany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
0 ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp.

3) O^wiadczenie wykonawcy o przynaleznoSci albo braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej;
w przypadku przynaleino^ci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca mo2:e

wraz z o^wiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powiqzania z innym wykonawcg nie prowadzq do zaktdcenia
konkurencji w post^powaniu w zakresie okre^lonym w art. 24 ust.l pkt 23 pzp - pakiety I oraz II.
Termin zlo2:enia o^wiadczenia o przynaleznoSci albo braku przynaleinoici do tej samej grupy kapitatowej

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje zamawiajqcemu o^wiadczenie o przynale^o^ci lub braku przynale^noSci do tej
samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziozeniem o^wiadczenia,
wykonawca mo2e przedstawid dowody, ie powigzania z innym wykonawcy nie prowadzq do zaiddcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

Je^eli ziozono tylko jedn^ ofert?, Zamawiaj^cy nie b?dzie wymagal ztenia o^wiadczenia Wykonawcy
o przynale^no^ci albo braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitaiowej.
Ww.oswiadczenie Wvkonawca nrzekazuie Zamawiaiacemu w formie pisemnei.
Forma o^wiadczen i dokumentdw

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona moiiliwo^c
skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo^e i^da6 zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia(Dz.U.z 2020 r., poz. 1282), przy u5yciu srodkdw komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopu^cil rdwnie^ moiliwo^ci komunikacji Zamawiajqcego z Wykonawcami przy u2yciu Srodkdw
komunikacji elektronicznej w sposdb okre^lony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami-patrz pkt VII SIWZ.

W post^powaniu niniejszym, w ktdiym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mo^:liwo^c

skladania dokumentdw lub o§wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u^yciu Srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si^ przepisy rozporzqdzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeriiem Ministra
Przedsi^biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw,jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993/, ztym2:e:

1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu w sprawie dokumentdw, skladane
sq w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodnosc z oryginalem,

2) poswiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast^puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,
sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnor^cznym podpisem.

»Pehiomocnictwa skladane

w oryginale lub w formie kopii po^wiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspdinie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zalqczyd do oferty
pelnomocnictwo. Zgodnie z art, 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okre^lonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.
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»Po^wiadczenia za zgodno^e z oiyginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia publicznegp albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka2dego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozpoizqdzenia w sprawie
rodzajdw dokumentdw).

»Zainawiajqcy mo2e
przedstawienia oryginahi lub nctarlalnie poswiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczed, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wylqcznie wtedy, gdy zlo2ona kopia jest nieczytelna lub budzi
wqtpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia w sprawie rodzajow dokumentdw, dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny
bye skladane wrazz thimaczeniem na j?zyk polski.
Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Je^:eli Wykonawca nie zlotyi o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokument6w

potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych
do przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty sq niekompletne, zawierajq bl?dy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego wqtpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zloienia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zio^enia, uzupelnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyJaSnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewamienie post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zto2yl wymaganych pehiomocnictw albo zloiyl wadliwe peinomocnictwa, Zamawiajqcy
wzywa do ich ztoienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba mimo ich zlo^:enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewatnienie post?powania.
Zamawiaj^cy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zio2enia wyja^nieh dotyczgcych oswiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.1 pzp.
Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do zlotenia oswiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp,jeieli Zamawiajqcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub mo2e je uzyskad za pomocq bezptatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw
realizujqcych zadania publiczne(Dz. U.z2019 r. poz. 700 oraz z 2019 r. poz. 1446).
»W przypadku wskazania przez Wvkonawce dost?pnoSci oSwiadczeh lub dokumentdw, o kt6rych mowa w §2, §5
1 §7 cyt, rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi
og61nodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oSwiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o kt6rym mowa powy^ej, Zamawiajgcy moze z^dad od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei moiiliwoSci wvmaga wskazania przez Wvkonawce
skonkretvzowanvch oSwiadczeh lub dokumenthw.

»W przypadku wskazania przez Wvkonawce oSwiadczeh lub dokument6w, o kthrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, kt6re znajdujq si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczeg61noSci oSwiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczeh lub
dokumentdw, o ile s^ one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporzqdzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwosci wvmaga wskazania nrzez Wvkonawce skonkretvzowanvch oSwiadczeh lub dokumenthw.
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Zapisy pkt VI SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.
Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art 24aa ustl pzp moiie w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast^pnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostaia oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

»Je^eIi Wykonawca, o ktdrym mowa w art, 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykcnania umowy, Zamawiaj^cy mo^e zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu wykonawca, ktdry zioi^l ofert? najwy^ej ocenion^ spo^rdd pozostatych ofert.
VII.

WEZWANIE DO UZUPEtlMIENIA ORAZ POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Je2:eli wykonawca nie zto^} o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1, o^wiadczed lub dokumentdw
potwierdzajgcych okoliczno^ci, oktdrych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentdw niezb?dnych
do przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty
niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^
wskazane przez zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, zamawiaj^cy wzywa do ich zioienia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlo^enia, uzupelnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyja^nieh oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewa2nienie post?powania.
2. Je^eli wykonawca nie zloiyl wymaganych pelnomocnictw albo zloZyl wadliwe pehiomocnictwa, zamawiajqcy

wzywa do ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich ztoZenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaifenienie post?powania.

3. Zamawiaj^cy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlo2enia wyja^nieh dotycz^cych o^wiadczeh
lub dokumentow, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1.
VIII. Informacle o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za poSrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za po^rednictwem poslahca, faksu

lub przy uZyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu
ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrze^eniem, ii. oferta winna zosta6 zloZona pod
rygorem niewaiaio^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloione z zachowaniem formy okre^lonej
w pkt VI SIWZ(rdwnieZ w przypadku jego zlo^enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), za^
o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzaj6w dokumentdw,jakich moZe Zgdad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia
(rdwnieZ w przypadku ich zloZenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),w formie wymaganej
cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra Przedsi?biorczo^ci
i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich (...)
/Dz.U.2018,poz. 1993/.
Uwzgl?dniono art.lSa ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieh publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).
Patrz rdwnieZ pkt VI SIWZ.
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2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy u2yciu ^rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu ushig
drogq elektronicznq (tj. pocztq elektronicznq e-mail), bqdz faksem, b^d:^ za pp^rednictwem poslanca.
3. Jewell Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za po^rednictwem f^su lub przy u^ciu ^rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 ^wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), k^da ze stron na 2qdanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt.ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okreSlonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd
skiadane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pocztq elektronicznq
winny bye kierowane na adres.e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katbwice.pl: przekazywane faksem winny by6
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo:se zwr6ci6 si? do Zamawiajgcego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiajqcy udzieli wyjaSnien
zgodnie. z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych." Zamawiajqcy.jest obowiqzany udzielid wyja^nien
niezwlocznie, jednak nie pd^niej nit na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je^:eli warto^d zam6wienia
jest niniejsza ni:z kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod w^nkiem,
tQ wniosek o wyjaSnienie tfe^ci SIWZ wplynqt do Zamawiaj^cego nie pdmiej nit do konca dnia, w kt6rym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofeit. Je^eli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplynql po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1, pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nien, Zamawiaj^cy
.mo2e udzieli6,_wyja5nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedlu±enie terminu skladania-ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy motQ przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tre^d SIWZ.
9. Zamawiajqcy nie przewiduje ^olania zebrania Wykonawc6w.
10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,je^eli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzieii ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub"dniach wolnych od pracy.
11.Osob^ uprawnionq przez Zamawiajqcego do porozumiewania si? z Wykonawcamijest:
Pani Agnieszka Broniewicz- Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych;
adres e-mail: zamdwieniar)ubliczne@.nfz-katowice.pl.

j

IX. Wvmagania dotvczace wadium

1) Na podstawie art. 45 ust.l i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
pakiet I- 30 000,00 zl(slownie trzydzieSci tysi?cy 00/100 ziotych),
pakiet II-zamawiaj^cy nie z^da wniesienia wadium,

2)Wykonawca mo^e wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?pujqcych formach:
1.

pieni^dzu,

2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze por?czenie kasyjest zawsze por?czeniem pieni?2:nym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. por?czeniach.udzieIanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 110 ze zm.),
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a) Wadium wnoszone w pieniqdzu naleiy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniiej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Katowicach, ul. Podchor^iych 1,40-043 Katowice.

b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nit pieni?^na, Wykonawca obowiqzany jest ziotyc dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pok6j nr 410. Tre^d takiego
dokumentu nie moie warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci iqdania
wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad postanowienia art. 46 ust. 4a oraz

ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wai^no^ciq musi obejmowad okres odpowiadajqcy terminowi zwi^ania ofert^(60 dni).
Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem
zwi^zania ofertq b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania ofert,
Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

3)Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert(art. 45 ust 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlo^enie dokumentu w kasie Slqskiego OW NFZ, b^6± wplvw ^rodkow
pieni?mych na podany wyiej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp.
X. Termin zwiazania oferta

Termin zwiazania ofert^ wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi^ania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

XL Opis sposobu przygotowania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnid foimularze (w tym wzory o^wiadczen) w sposdb trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?5d formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nalezy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce
wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nale^ wykonad kserokopi? danego formularza
w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem

Wykonawcy - informacje nale^ umie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporzgdzonym przez Wykonawc?.
Wykonawca winien przygotowad i zlo^d ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw
skladajgcych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^any jest nie dokonywad

zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zalqczniki do niniejszej
SIWZ.

UWAGA! Zamawiajgcy udost?pnia na stronie intemetowej Sl^skiego OW NFZ formularze oraz o^wiadczenia

niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Je2eli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wiadczenie, zobowiqzany jest dokladnie przeczytad jego tre^d oraz pordwnad j^ z oiyginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv, czv tre^c ofertv odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie ndf.
zawieraiaca skan podpisu Dvrektora ^laskiego OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d ka^dego z przedkladanych w ofercie formularzy i ofiwiadczeh.
W przypadku, gdy tre^d oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzei^eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wladczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a pr^gotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane, przez osoby upowa^ione do reprezentowania Wykonawcy i zaciqgania
11
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zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopif poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale2y dol^c^d do
oferty. Ofert^, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa^iona do reprezentowania
Wykonawcy. Ofeita podpisana przez osob? nieupowa2nion^ zostanie uznana za niewain^.
C. Wszelkie koszty zwi^ane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast^puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem ZamawiaJ^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia J^lqski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:
Ustuga sppleczna - zamowienie nr 21/us/2020
Swiadczenie ustug pocztowych
Oferowane pakiety; nr
(nale^y wskazad oferowane paidety lub paUel]

NIE OTWIERAC PRZED:

l2,.0l!"2021-- OOtlz- '^2.00

W przypadku sktadania oferty cz^Sciowej na wi^cej nii jeden pakiet, formularze do^cz^ce oferowanych przez
Wykonawcf pakietow prosimy umiescic w jednej(tej samej) kopercie opisanej jak wyzej(patrz: ramka).
Zamawiaj^cy prosi o wlo2enie do koperty Jw. wypetnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 16 formularza oferty
na dany pakiet, z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikdw.
• W przypadku skladania oferty czfSciowej na wi^cej niz jeden pakiet:
a) formularze oferty dotycz^ce oferowanych przez Wykonawcf pakietdw prosimy umie^cid w jednej (tej samej)
kopercie opisanejjak wyiej(patrz: lit, D - ramka).
b) Wykonawca nie jest zobligowany zal^cza^ do ka2dego oferowanego pakietu tych samych dokumentdw,
tj.: dokumentu wskazanego w pkt VI pkt 2, a takZe pelnomocnictwa os6b reprezentuj^cych Wykonawcdw
(je2:eli zachodzi taka sytuacja) - wystarczy, je2:eli Wykonawca zal^czy i wloZy do koperty jeden komplet
ww. dokumentdw.

Powyzsze dotyczy takze Regulaminu ^wiadczenia ushig pocztowych Wykonawcy, je2eli ten sam regulamin
(regulaminy) obejmuje merytorycznie zakres oferowanych pakietdw.
W przypadku o^wiadczeh lub za^wiadczeh sktadanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktdrych
Wykonawca zastrzegl, ze nie mogq byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania, Wykonawca powinien
umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSE^BIORSTWA"
lub oznaczyc je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic^ przedsi^biorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):
Przez tajemnic^ przedsi^biorstwa rozumie si^ informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsifbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegdlnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym si^ tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dost^pne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

12

Nr zamdwienia: 21/us/2020

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowlgcych tajemnicQ przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej nlz w termlnle
sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg bye one udostQpniane oraz wvkazat. iz zastrzezone informacje stanowiq
tajemnIcQ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

A. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moZe z\oty6 tylko jednq ofert? cz?5ciow4 na oferowany przez siebie pakiet.
Ofert? skiada si? w formie pisemnej pod lygorem niewaZno^ci. Zamawiajqcy nie wyraZa zgody na zfoZenie
oferty w postaci elektronicznej.
B. TreSd ziozonej na dany pakiet oferty must odpowlada£ treSci SIWZ, Oferta zostanie odrzucona przez
Zamawiaj^cego w przypadku zaistniehia co najmniejjednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.
C. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiega6 si? o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiaja peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie
albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

zamdwienia

D. Sposdb wypeiniania lub przygotowania formularzy oraz oSwiadczen wymaganych od wykonawcy
wrazz oferty:

1)

formularz oferty
(odr?bny dia kaidego pakietu)

naleZy wypeinic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moze byd uZyta piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^
BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO PAKIETU;

2)

formularz opis przedmiotu
zamdwienia i kalkulacja

nale^y wypetnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

cenowa (odr^bny dla ka2dego
pakietu)

3)

4)

wzdr o^wiadczenia dot grupy
kapitaiowej(pakiety I oraz II)

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zloiyd
w terminie w teiininie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp

informacja, o ktdrej mowa
w art. 91 ust.3a pzp oraz
podzielona platno^d
(pakiety I oraz II)

naleiy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

Xn. Mleisce oraz termin skladania i otwarcia ofert na danv pakiet

1.

Ofert? nalezy zloiyd w siedzibie Zamawiaj^cego:
Sl^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844
208a (II pi?tro),
w terminie do dnia
....r. fib godziny 11.00.
la. Zamawiaj^cy informuje, iz z uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.2020, poz.491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwi^zku z tym obostrzenia, korespondencja
13
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przychodz^ca do Slqskiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl^dnienie niniejszego przy skladaniu ofert
W przypadku osobistego dostarczenia oferty, pdiniej nii na 24 h przed uplywem skladania ofert,
Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiaj^cego o zlozeniu oferty.
Jednoczesnie Zamawiajqcy informvje iz wprowadzenie szczegolnej procedury post^powania z korespondencjq
wpfywajqcq w formie papierowej, ktora zostala zastosowam przez OW NFZ w Katowicach nie wplywa
w zaden sposob m termin zlozenia ofertprzez Wykonawcow.
2. Zamawiajqcy zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu oferty po terminie oraz niezwlocznie zwraca oferty.
3. Wykonawca moie, przed uplywem terminu skladania ofert, zmienic lub wycofa^ oferty.

4.

Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu

o godzinie 12.00 pod adresem wskazanym w pkt 1,

sala nr 4.12(IV pi?tro).

4a

W zwiqzku z ogloszonym stanem epidemii na obszarze RP - Rozporzqdzenie MZ z dnia 20.03.2020 r. w
sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.
poz. 491 ze zm.), - transmisja z otwarcia ofert b?dzie dost?pna na oflcjalnym kanale ^Iqskiego Oddziahi
Wojewddzkiego NFZ, pod adresem: https://www.voutube.com/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w

5.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwot? (brutto), jakq
zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia w danym pakiecie.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takie informacje
dotyczqce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych

6.

w ofertach.

7.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfe-katowice.pB
informacje dotyczqce:
1) kwoty,jakq zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.
XIH. Qpis sposobu obliczenia ceny ofertv w danvm pakiecie

1. Sposdb obliczenia ceny oferty brutto w danym pakiecie okre^lono w formularzu opis przedmiotu zamdwienia
i kalkulacja cenowa na dany pakiet. Wykonawca oblicza zatem cen? oferty dokonujqc operacji matematycznych
, w kolejno^ci podanej w ww. formularzach.

2. Cena oferty na dany pakiet stanowi calkowite wynagrodzenie brutto przyshigujqce Wykonawcy z tytuhi

realizacji zamdwienia w danym pakiecie i winna zawierad wszelkie koszty, optaty i podatki, zwiqzane
z realizacjq przedmiotu zamdwienia, w tym koszty przemieszczenia i dor?czenia oraz zwrotu — w pakiecie I
przesyiek do miejsc przeznaczenia, a w pakiecie II koszty przekazdw, a zatem wszelkie koszty, jakie
Wykonawca poniesie z tytuhi nale^ego i zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami, wykonania przedmiotu
zamdwienia w danym pakiecie, rdwnieZ koszty zwrotu przekazdw.

3. W celu ustalenia, na kirn spoczywa obowiqzek podatkowy(VAT), Wykonawca sklada wraz z ofertq informacj?,
o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalqczono do SIWZ) zawierajqcq rdwnieZ informacj?
odnoszqcq do kwestii „mechanizmu podzielonej platno^ci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp,jeZeli zlozono ofert?,
ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ushig, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.
4. Mechanizm podzielonej platno^ci -je^eli dotyczy

Zamawiajqcy informuje, ie b?dzie realizowal platno5d za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnoSci tzw. split payment, wylqcznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub polecenie
zaplaty, jeZeli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zalqczniku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ushig.
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Mechanizm podzielonej ptatnosci nie b^dzie wykorzystany do zapiaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a tak^e za ^wiadczenia zwolnione z VAT lub
opodatkowane stawk? 0%. .
W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platno^ci" wynagrpdzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^cq podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji ^olnienia
z VAT bqdz opodatkowania stawkq 0%.
5. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie na dany pakiet winny zostad przez Wykonawcp podane
z dokladno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku, przy uwzglpdnieniu zasady, ii ceny (warto^ci) naleiy zaokr^glad
do -pelnych groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija sip, a koncdwki 0,5 grosza i wy2sze
zaokr^gla sip do 1 grosza.
6. Zamawiaj^cy odrzuci ofertp, ktdra bpdzie zawieraia blpdy w obliczeniu ceny.
7. Rozliczenia mipdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq bpdq prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami
opisanymi we wzorze umowy.

XIV. Opts krvteridw wvboru ofert oraz ich znaczenie. Sposdb ocenv ofert w ka^dvm z pakietdw.

■

O wyborze najkor2ystniejszej oferty decydowad bpdzie przedstawione poniZej kryterium oraz nastppujqcy spos6b
oceny ofert:
Pakiet I oraz II

Cena - waga 100%

najnizsza cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert
IloSd punktdw =

x 100 pkt x 100%
cena ocenianej oferty

Przy obliczaniu punkty bpd^ podawane z dokiadno^ci^ do dw6ch miejsc-po przecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XIII ppkt 5 SIWZ.
XV.Informacle o formalnosciach. iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia
umbwv w sprawie zamdwienia publicznego w danvm pakiecie

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia na dany pakiet Wykonawcy.niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta
jest wa2na, nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okrefilonym w SIWZ oraz w art. 89 pzp, speinia
wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ, w tym okre^lone warunki podmiotowe i uznana zostala
za najkorzystniejsz^ "na podstawie kryteridw oceny ofert okre^lonych w SIWZ. Zamawiajgcy zawiadomi

b wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie zgodnie z art. 92 pzp.
2. Niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie Zamawiajqcy zaprosi Wykonawcp, ktbry
zlo2yl oferty najkorzystniejszq, o terminie zawarcia umowy.
3. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy na dany pakiet zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie
iiiformuj^cym o wyborze oferty lub w pi^mie odrpbnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,

przekazany' pisemnie lub faksem, mo2e wyrazid zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^,
ze wskazaniem na konkretn^ dat^ zawarcia umowy.
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XVI, Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nale:^tego wvkonania umowv
NIE DOTYCZY

XVn.Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv na danv pakiet

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy na dany pakiet oraz
wysoko^d kar umownych z tytuhi niewykonania lub nienaIe2:ytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy
na dany pakiet zaiqczony do SIWZ. Wz6r umowy na dany pakiet reguluje przyszle zobowiqzania Wykonawcy
zwiqzane z realizacjg zamdwienia w danym pakiecie.
2. Wykonawcy wyst^pujqcy wspdlnie ponoszg solidamq odpowiedzialno^d za wykonanie umowy. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiaj^ pebiomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia albo reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
XVIII. Pouczenie o ^rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia

Przepisy dziahi VI ustawy Prawo zamdwien publicznych, ze wzgl^du na przedmiot zamdwienia (ushigi spoleczne)
nie obowi^zuj^.
XIX. RODO;informacia dla Wvkonawcdw

KLAUZULAINFORMACYJNA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWI^ZANYM ZPOST^POWANIEM O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

'

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdine
rozporz^dzenie o ochronie danych- RODO), podajemv nast^pujace informacje:

ADMINISTRATpffiDANYGEp§¥BOWYClBest: ~
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia,z ktorym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w nast^puj^cy sposdb:
• listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
• za pomoc^ platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
• e-mailem: sekretariat.gDf@.nfz.gov.Dl

•INSPEKTOR
OCH^NYIDAI^
C!I
11
'
r
^
.
Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych
z ktorym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w nast?pujqcy sposdb;
• listownie na adres siedziby administratora: j.w.
• za pomoc^ platformy ePUAP: j.w.
e-mailem: iod@nfz.gov.pI

Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym
z post?powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr 21/us/2020 usiuga spoleczna pn.: Swiadczenie

uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
16

Nr zamdwienia: 21/us/2020

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona zostanie
dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych(Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp".
Panstwa dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia post^powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

• na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktoiych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;
nie przyshiguje Pani/Panu:

• w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^
prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowi^zek podania przez Pani^ana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz^cych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udzialem w post^powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp.

• INrOKiM.\CI\ \V /AKUrsIF Z.\L IOM Al V/OW ANr,<;0 PODUMOWAM \ DIO/JI OK\g
PROFII 0\\ \M\

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale:zy fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu,

mgr

Uzdowsi^a
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formularz oferty pakiet I
O F E R T A - PAKTKT T

Dane Wykonawcy:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
uL Kossutha 13
40-844 Katowice

adres e-mail:

(jezeli Wykonawca posiada)

strona www:

(jezeli Wykonawca posiada)

nr telefonu:

nr faksu:

Wykonawca jest malym lub srednim przedsi^biorc^*
^Jezeli wykonawca nie jest mafym lub srednim przedsi^biorc^- nalezy skreslic

Nr rachunku bankowego Wykonawcy. na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogi zwrocic wadium
(dotyczy wadium wniesionego w pieni^dzu):

W nawi^zaniu do ogloszenia o zamowieniu w trybie art. 138o i nn. pzp maj^cym za przedmiot usiugi
pocztowe nie, wymagajqce nadania wplacowce operatora wyznaczonego oraz zwroty taldch przesyiek
do nadawcy pa wyczexpaniu mozUwosci dor^czenia lub wydania odbiorcy oraz przesytki (tzn,
przesyiki specjalne) wymagajqce zrealizowania w placowce pocztowej operatora wyznaczonego oraz
zwrot taldch przesyiek do nadawcy po wyczerpaniu moiliwoici dor^czenia lub wydania odbiorcy
-pakietI,

1. oferujemy wykonanie dia Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie I zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia,za cen^:

zl brutto

Cena brutto oferty podana powyzej stanowi
sum§ brutto wszystkich pozycji (razem brutto w zl) - pkt II
formularza opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I.

UWAGA!

Patrz pkt XIII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji (art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc).
2. Oswiadczaniy, iz zobowi^zujemy si? do swiadczenia uslugi:w okresie od 15.02.2021 r. do 15.02.2022 r.,
przy uwzgl^dnieniu mozliwosci wydluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy
na pakiet I.

Nr zamowienia; 21/us/2020

formularz oferty paldet I

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

- pozniejszy wskazany przez Zamawiaj^cegd w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostala zawarta pozniej niz 15.02.2021 r.,

- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym
bylo mozliwe, a spowodowane byloby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansowych
z tytuiu realizacji obecnie obowi^zuj^cej umowy lub umow.

3. Oswiadczamy, iz zwrot do nadawcy zwrotnego potwierdzenia odbioru przesylki (pokwitowanego przez
adresata) nast^powal b^dzie niezwtocznie.
4. Oswiadczamy,iz:

a) Zobowi^zujemy si? odbierac przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu tj. od poniedziaiku
do pi^tku w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
Ponadto wykonawca umoZliwia odbi6r i nadawanle we wskazanych przez Wykonawc? placdwkach pocztowych,
' przesylek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiajacego 24 godziny na dob? przez .6 dni w tygodniu,
tj. od poniedziaiku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy). ZamawiaJacy b?dzie informowal
Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot? z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca mo2e wyznaczyd
do obshigi Zamawiajqcego w soboty dodatkowy punkt(placdwk?) nadawczo-odbiorczy spetniaJacy wym6g okre^lony
w pakiecie I w § 3 ust.3 wzoru'umowy. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania o wysylce w soboty
zjednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

b) zobowi^zujemy si? do zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego
zlokalizowanego w odlegiosci (obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaja.cego
wKatowicach przy.ul. Kossutha 13.

Adresy punktdw nadawczo-odbiorczych speftiiaj^cych ww. wymog(co najmniej jeden):

5. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy dla pakietu 1.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty. przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania
oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

7. Oswiadczamy,ze zapoznalismy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozeni.a niniejszej oferty.

8. Oswiadczamy, ■ ze zai^czony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakietu I wraz z zal^cznildem

nr 5 do umowy - wzorem Umowy o zachowaniu poufhosci w NFZ, zostal przez nas zaakceptowany
i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
we wzorze ijmowy pakiet I, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
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formularz ofetty pakiet I

9. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc^.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w post^powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego - zamowienie nr 21/us/2020, z uwagi na udost^pnianie Informacjl Poufnych,
zobowi^zuj? si^/zobowi^zujemy si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,przedmiotem
ktorej b?d^ uslugi pocztowe nie wymagaj^ce nadania w placowce operatora wyznaczonego oraz

zwroty takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dor?czenia lub ^dania odbiorcy
oraz przesytki (tzn, przesylki specjalne) wymagaj^ce ztealizowania w placowce pocztowej operatora
wyznaczonego oraz zwrot takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dor?czenia lub

wydania odbiorcy — pakiet I, w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu
umowy,niezaleznie od formy w jakiej zostaiy mi/nam przekazane,
2) wykorzyst3rwania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyi^cznie w celu realizacji
umowy.

10. OSwiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa, z zachowaniem
obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszego zamowienia.
11. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach
, ktore
stanowi^ ta|emnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost?pnione innym podmiotom.
Zamawiajqcy uzna informacje za tajemnicq przedsiqbiorstwa wyiqcznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pdzniej niz w terminie sktqdania ofert zastrzegl, ze nie mogq one bye udostqpniane oraz wykazai,
iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicq przedsiqbiorstwa. Brak dopefnienia ww. wymagan
oznaczai bqdzie, iz Wykonawca wyraza zgodq na udostqpnienie cafej tresci oferty wraz z zaiqcznikami
a takze wszystkich informacji i dokumentow skiadanych w trakcie postqpowania.
12. Oswiadczamy,ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy nast?puj%c^ cz?sc zamowienia*:

* nale^y wypetnic wprzypadku wykonywania zamdwienia z udziatem podwykonawcy(wskazac czqic
zamowienia powierzonqpodwykonawcy).

13. OSwiadczam, ze spelniam warunki udzialu w post?powaniu okreslone w SIWZ oraz nie podlegam
wykluczeniu z post?powania na podstawie ^t. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowieh publicznych.
13a.Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post?powania na podstawie art.
pzp (podac maj^c^. zastosowanie podstaw? wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust 1 pkt 12-23).*

oiwiaddzenia zpkt13a oraz 13b nalezy wypetnic tylko,je^eli do^czq wykonawcy
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Podiecianie wvkluczeniu

Jezeli w stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z post§powania na podstawie ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz Wykonawca podjqf drodki naprawcze, wystarczaj^ce do wykazania jego
rzetelnodci, winien on zfozyd odr^bne oswiadczenie, okredlaj^c, iz podlega wykluczeniu oraz wskazujqc
rodzajpodj^tych drodkdw.

13b.0swiadczam, te w zwiqzku z ww. okolicznoSci^, na podstawie.art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamowieh
publicznych, podjqiem nast^puj^ce Srodki naprawcze:

Zgodnie z art. 24 ustS pzp, Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13114 oraz 16-20 pzp, mbze przedstawld
dowody na to, ze podj^te przez niego irodki sg wystarczajqce do wykazania jego rzetelnoici, w szczegdinoici udowodnid naprawlenle
szkody wyrzqdzonej przestqpstwem tub przestgpstwem skarbowym, zadodduczynlenie plenlgine za doznanq krzywd^ lub naprawlenle
szkody wyczerpujqce wyjadnlenle stanu faktycznego oraz wspdfpracf z organami Scigania oraz podjgcie konkretnych drodkdw
technlcznych, organlzacyjnych I kadrowych, ktdre sq odpowlednle dia zapoblegania dalszym przestqpstwom lub przest^pstwom
skarbowym lub nieprawldlowemu post^powanlu wykonawcy. Przeplsu zdania plerwszego nie stosuje sig, Jezell wobec Wykonawcy.
bqdqcego podmlotem zbiorowym. orzeczono prawomocnym wyroklem sqdu zakaz ubiegania slq o udzlelenle zamdwienia oraz nIe
upiynql okredlony w tym wyroku okres obowlqzywania tego zakazu.

14. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawcy w niniejszym post^powaniu
(podpisuj^cych oferte/formularze/oswiadczenia) wynika z dokuinentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS
lub CEIDG) b^dz z zal^czonego do niniejszego formularza oferty pelnomocnictwa udzielonego przez osoby
odpowiednio upowaznione.

Osoba/osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy i podpisuj^ce ofert^/formularze/
oswiadczenia:

/imi§ i nazwisko/

/podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

15. Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowi^ki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14 RODO* wobec

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si^
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.**

*rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzEtdzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art 14 ust. 5
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RODOj tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nulQzy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac
NIE DOTYCZY.

16.Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty

nast^puj^ce wypelnione fotmularze, oswiadczenia

oraz dokumenty:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet I,
2) regulamin swiadczenia using pocztowych Wykonawcy (odpowiadajacy przedmiotowi zamowienia
w pakiecie I)-jezeli Wykonawca posiada,

3) peinomocnictwo osob reprezentujacych Wykonawc? (oryginat iub kopia poswiadczona notarialnie, odpis
notarialny) — jezeK dotyczy,

4) informacja, o ktprej mowa w art, 91 ust.3a pzp oraz podzielona piatnosc,
5) dokument potwierdzajacy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzony przez Prezesa
Urz^du Komunikacji Elektronicznej,
6) inne

- jezeli dotyczy

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgr Taresa Uzao^ska
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OFERTA-PAKIETn

Dane Wykonawcy;
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

adres e-mail:

(jezeli Wykonawca posiada)

strona www:

(jezeli Wykonawca posiada)

nr telefonu:

nr faksu:

Wykonawca jest malym lub srednim przedsi?biorc^*
*Niepotrzebne skreslic

W nawi^zaniu do ogloszenia o zamowieniu w trybie art. 138o pzp maj^cym za pisedmiot ustugi pocztowe
polegajqce na realizowaniiiprzekazowpocztowych pakietII,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie II zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia,za cen^:

zl brutto.

Cena brutto oferty podana powyiej stanowi kwot^ wskazan^ w fotmulatzu opis przedmiotu zamowienia
i kalkulacja cenowa pakiet II jako suma wartosci brutto z tabeli A i B otaz t^cznej wartosci brutto za zwroty
z tabeli C i'D (wartosc brutto uslugi w zl)

UWAGA!

Patrz pkt XIII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji (art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc).
2. Oswiadczamy, iz zobowiazujemy si? do swiadczenia uslugi w okresie od 15.02.2021 r. do 15.02.2022 r.,

pfzy uw2gl?dnieniu mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorej mowa we wzorze umowy
na pakiet II.

Pierwszym dniem realizacji umowy b?dzie 15.02.2021 r. albo termin:

- pozniejszy wskazany przez Zamawiaj^cego w sytuacji, gdyby umowa w wyniku udzielenia niniejszego
zamowienia w danym pakiecie zostala zawarta pozniej niz 15.02.2021 r.,,

- wczesniejszy, wskazany przez Zamawiaja_cego w sytuacji, gdyby zawarcie umowy w terminie wczesniejszym

bylo mozliwe, a spowodowane byloby wczesniejszym niz planowano wykorzystaniem srodkow finansowych
z tytuiu realizacji obecnie obowi^zuj^cej umowy lub umow.

3. Oswiadczamy, iz przekazy pocztowe b?d£t zlecane do realizacji poprzez stron? intemetow^
(adres strony). Korzystanie ze wskazanej strdny internetowej nie wymaga instalowania
zadnego dodatkowego oprogramowania na komputerach Zamawiaj^cego. Wykonawca uprawnia
Zamawiaj^cemu do korzystania z ww. strony internetowej. w celu realizacji niniejszego zamowienia.
W drodze wyjatku, w przypadku, gdyby realizacja przekazow krajowych poprzez ww. stron? intemetow^
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu sily wyzszej, a takze w trybie awaryjnym
opisanym' we wzorze umowy, nie byla mozliwa, strony dopuszczaj^ wowczas realizacj?. przekazow
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pocztowych w pkcowce Wykonawcy. Wykonawca zobowi^zany jest posiadac co najmniej jedn^ placowk?
umozliwiaj^c^ realizacj? przekazow pocztowych.

Wykonawca dysponuje co najmniej jedn^ placowk^ w odlegtosd nie wi?kszej niz 6 km od siedziby
Zamawiaj^.cego w Katowicach przy ul. Kossutha 13:
(adres).
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc realizowania przekazow pocztowych zagranicznych w placowce
pocztowej, jezeli Wykonawca nie posiada mozliwosci realizowania elektronicznych przekazow pocztowych
zagranicznych.

Oswiadczamy, ze oferowany przez nas termin dor^czenia odbiorcy kwoty pieni^znej wynosi 7 dni
roboczych licz^c od dnia uznania rachunku bankowego wykonawcy kwot^ okre£on^ w przekazie
pocztowym.

Przez termin dor^czenia odbiorcy kwotypieni^ttnejrozumiec nalezy rowniei zawiadomienia o probie
dor^czenia wprzypadku nieobecnoici odbiorcy

4. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy pakiet II.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si^ za zwiqzanych niniejsz^ oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania
■ oferty rozpoczyna siq wraz z upiywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy,ze zapoznalismy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz,ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy w zakresie pakietu II, zostal przez nas zaakceptowany
i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
we wzorze umowy pakiet II, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zajnawiaj^cego.

8. Oswiadczamy,ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie
z wymogami Zamawiaj^cego okredonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa, z zachowaniem
obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszego zamowienia.

9. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnoSci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego — zamowienie nr 21/us/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufhych,
zobowi^zuj? si?/zobowi{t2ujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, przedmiotem
ktorej b?dq, uslugi pocztowe polegaj^ce na realizowaniu przekazow pocztowych w pakiecie II,
w okresie realizacji zamowienia,a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej
zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umowy.

10. Oswiadczamy, ze ofert? podpisala osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu przetargowym na podstawie
(nalezy wskazac podstaw?
umocowania - dokument rejestrowy, ewidencyjny, pelnomocnictwo etc.). W przypadku prokurenta nalezy
K, czy jest to prokura samoistna czy l^,czna -

formulatz ofeity pakiet II
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11. Olwiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem infomiacji zawartych na stronach
, ktore
stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mog^zostac udost^pnione innym podmiotom.

Zamamajii^ ut^na infomage tajemnki prt^edskbiorstwa n^icict^nie w pr^padku,gdy Wykonama nie po^iej ni^ w teminie
sktadania ofert ^str^gl,
nie mogci one bye udoskpniane ora^ nyka^ai, i^ ^astr^e^one infomage stanowici tajemnic^
pr^dskbiorstma. Brak dopeinienia ww. nymagan ot(nace^l b^dtfe, i^ Wykonama nyra^a f^oik na udost^nienie calej tresci oferty
mat^ ^ ^ai(ict(nikami a taki^e wsvystkich infomagi i dokumentow skladanych w trakcie post^omnia.
12. Oswiadczamy,ze zamierzamy powierzyc podwykonawcy nast^puj^c^ cz^sc zamowienia*:

* naleiy wypetnic w przypadku wykonywania zamdwienia z udziatem podwykonawcy(wskazac cz^sc
zamowienia powieizons^ podwykonawcy).

13. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udziatu w post^powaniu okreslone w SIWZ oraz nie podlegamy
wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych.

13a.Oswiadczamy, ze zachodz^ w stosunku do nas podstawy wykluczenia z post^powania na podstawie art.
pzp (podac maj^c^ zastosowanie podstaw? wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23).*
*oswiadczenia zpkt13a oraz 13b naleiy wypetnic tylko,jezeli dotyczq wykonawcy

Podleaanie wykluczeniu

Jezeli w stosunku do Wykonawcy zachodzq podstawy wykluczenia z post^powania na podstawie ustawy
Prawo zamdwieh publicznych oraz Wykonawca podjqi ^rodki naprawcze, wystarczajqce do wykazania jego
rzeteino^ci, winien on ziozyd odr^bne o^wiadczenie, okre&iajqc, it podiega wykluczeniu oraz wskazujqc
rodzajpodjgtych ^rodkdw.

13b.0swiadczamy, te w zwi^zku z ww. okoliczno^ci^, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, podj^liSmy nast^puj^ce Srodki naprawcze:

Zgodnle z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podiega wykluczeniu na podstawie ust 1 pkt 13114 oraz 16-20 pzp, mote przedstawld
dowody na to, ze podj^te przez niego srodkl sq wystarczajqce do wykazania Jego rzetelno§cl, w szczeg6lno&ci udowodnld naprawlenle
szkody wyrzqdzonej przestfpstwem tub przest^pstwem skarbowym, zadoiduczynienle plenl^ine za doznanq krzywd^ lub naprawlenle
szkody, wyczerpujqce wyja^nlenle stanu faktycznego oraz wspdfpracq z organami iclganla oraz podj^cle kdnkretnych ^rodkdw
technicznych, organlzacyjnych 7 kadrowych, ktdre sq odpowlednle dia zapobleganla dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom

skarbowym lub nieprawldfowemu postfpowanlu wykonawcy. Przepisu zdania plenwszego nie stosuje si^, jezeli wobec Wykonawcy,
b^dqcego podmlotem zblorowym, orzeczono prawomocnym wyroklem sqdu zakaz ubiegania siq o udzielenle zamdwienia oraz nie

upfynql okredlony w tym wyroku okres obowlqzywahia tego zakazu.

14. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
odpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS
r\

fofmulatz oferty pakiet II
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lub CEIDG) b^dz z zai^czbnego do niniejszego formularza oferty pelnomocnictwa udzielonego przez osoby
odpowiednio upowaznione.

Osoba/osoby upowaznione do reprezentacji "Wykonawcy i podpisuj^ce oferty/fotmularze/
oswiadczenia:

/imi^ i nazwisko/

/podstawa upowaznienia do reptezentowania

Wykonawcy/
15. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziarie w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednip lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?powaniu.**
*rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 k^etnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

** W przj^adku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac
NIE DOTYCZY

16.Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty

nast?puj^ce wypelnione formularze, oswiadczenia

oraz dokumenty:

1) formularz dpis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet II,
2) regulamin swiadczenia usiug pocztowych Wykonawcy (odpowiadaj^cy przedmiotowi zamowienia
w pakiecie II)-jezeli Wykonawca posiada,
3) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie,

odpis notarialny) — jezeH dotyczy,
4) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc,
5) dokument potwierdzaj^cy wpis Wykonawcy do rejestru operatorow pocztowych prowadzonego przez
Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej,
^6) inne
- jezeli dotyczy

- fffresa iy-

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

ppdpis
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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa

Uslugi pocztowe, w tym (tzw. przesylki specjalne) ■wymagaj^ce zrealizowania w placowce pocztowej
operatora "wyznaczonego oraz zwroty takich przesylek do nadawcy po wyczerpaniu mozliwosci dor^czenia
lub wydania odbiorcy

I. Opis
1.

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie usiug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Sl^skiego
Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, zgodnie z warunkami okreslonymi
w SrWZ, w tym zgodnie z niniejszym formiilarzem oraz wzoiem umowy.

2.

Wykonawca b^dzie w szczegolnosci zobowi^zany do swiadczenia using pocztowych przez 24 godziny na dob? przez
6 dni w tygodniu, tj. od poniedziaiku do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz
do zapewnienia (zorganizowania) punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego zlokalizowanego w odlegloki
(obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy ul. Kossutha 13.
Zamawiajq,cy b?dzk informowai Wykonawc? o zamiarze nadania przesylek w sobot? z jednodniowym
wyprzedzeniem. Adres ww. punktu Wykonawca zobowi^zany jest wskazac w formularzu oferty. Zamawiaj^cy wymaga
wskazania co najmniej jednego takiego punktu.

3.

Wykonawca moze wyznaczyc do obsiugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczo-odbiorczy
spelniaj^cy wymog okreslony w pkt 2. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania o wysylce w soboty
z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.

Wykonawca b?dzie odbieral przesylki z siedziby Zamawiaj^cego, 5 razy w tygodniu tj. od poniedziaiku do pi%tku
w godzinach od 15:15—15:45. za wyj%tkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4.

Odbioru przesylek dokonywac b?dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upowaznienia, ktorego wzor stanowi zal^cznik nr 3.

5.

6;

7.

Wykonawca musi tunozliwic odbior inadanie we wskazanych przez Wykonawc? placowkach pocztowych, przesylek
dostarczanych samodzielnie przez Zamawiaj%cego zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji.
Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic mozliwosc dor?czenia nadanych przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych
na calym terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unii Europejskiej.
Dzien odbioru przesylki przez Wykonawc? lub dor?czenia przesylki przez Zamawiaj^cego do punktu (placowki)
nadawczo-odbiorczego Wykonawcy uznaje si? za dzieh nadama przesylki. Wykonawca zobowi^zuje si? zatem przyj^c
przesyik? do realizacji w tym samym dniu, w ktorym zostala ona dostarczona do Wykonawcy celem nadania (dzien
dostarczenia przesylki do nadania b?d2ie dniem nadania przesylki). W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem
wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana przez Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w
dniu otrzymama od Zamawiaj^cegoi w tym dniu nadana.

Po nadaniu przesylek Wykonawca niezwlocznie dostarczy do Zamawiaj^cego jeden egzemplarz ksi^ki nadawczej
9.

(dowod nadania), jednak nie pozniej niz do godz. 10:00 nast?pnego
roboczego.
Dane o ilosd przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w formularzu opis przedmiotu
zamowieniaikalkulacja cenowa maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy do skalkulowania ceny oferty

brutto /wynagrodzenia calkowitego brutto umowy/ i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^ania
do nadawania przesylek w podanych w formularzu ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach
umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w formularzu, pod warunkiem nieprzekroczenia wysokosci ceny oferty
brutto /wynagrodzenia calkowitego brutto umowy/. Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiajs^cego.
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10. Zamawiaj^cy w ramach umowy b^dzie mial mozliwosc skorzystania z innych rodzajow przesylek, platnych zgodnie
z aktualnym ceni^em Wykonawcy, niz wymienione w formularzu opis przedmiotu zamowienia
i kalkulacja cenowa, przy zachowaniu zasady, ze wynagrodzenie z tytuiu tego typu innych przesylek nie przekroczy
1% ceny oferty brutto (wysokoki wynagrodzenia'. calkowitego brutto umowy). Wykonawca
na potrzeby innych rodzajow przesylek zobowi^zany b^dzie dostarczyc Zamawiaj^ceniu aktualny cennik Wykonawcy.
11. Wykonawca zapevwiia,iz status nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przysluguje Zamawiaj^cemu.

II. Kalkulacja cenowa

Cena

Prognozowana
Lp.

Rpdzaj przesytki

Waga przesytki

Hose przesylek

Cena.t^czna

jednostkowa

brutto

brutto

(zt)

(zt)

(DxE)

(szt.)

A

B

do 500 g

1.

List zwykfy w obrocie
krajowym

2.

5000

do 2000 g

10

do 1000 g

List polecony.w obrocie
krajowym

4.

20

2

317000

10000

do 1000 g

do 2000 g

List polecony z
przyspieszonym terminem
dor^czenia w obrocie
krajowym

100

do 2000 g

do 500 g

3.

100200

do 1000 g

do 500 g

List zwykty z
przyspieszpnym terminem
dor^czenia w obrocie
krajowym

p

c

do 500 g

200

36000

do 1000 g

5000

do 2000 g

100

E

F
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w obrocie krajowym
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ponad 2000 g do 5000 g
gabaryt A

40

ppnad 2000 g do 5000 g
gabaryt B

20

ponad 5000 g do 10000 g

20

gabaryt A

6.

7

Paczka pocztowa z
przyspieszonym terminem
dor^czenia w obrocie
krajowym

List polecony z
.przyspieszonym terminem
dor^czenia w obrocie
zagranlcznym
Strefa A:Europa

'

ponad 5000 g do 10000 g
gabaryt B

10

ponad 2000 g do 5000 g
gabaryt A

20

ponad 2000 g do 5000 g
gabaryt B

10

ponad 5000 g do 10000 g
gabaryt A

20

. ponad 5000 g do 10000 g
gabaryt B

10

do50g

5500

ponad 50 g do 100 g

5000

ponad 100 g do 350 g

500

ponad 350 g do 500 g

20

ponad 500 g do 1000 g

20

ponad 1000 g do 2000 g

2
-

40

do 50 g
8

List polecony z
przyspieszonym terminem
dor^czenia strefa B

5

ponad 50 g do 100 g

i strefa C
20

powyzej 100 g do 350 g
Ustuga potwierdzenie

20000

odbioru
9.

w obrocie krajowym
przesytka listowa
Ustuga potwierdzenie .
10.

odbioru

100
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w obrocie krajowym paczka
pocztowa

Ustuga potwierdzenie

600

odbioru w obrocie
11.

zagranicznym przesytka
listowa

12.

Ustuga zwrot do adresata
w obrocie krajowym

do 500 g

do 1000g

5050

1000

20

do 2000 g

13^

Ustuga zwrot do adresata w
obrocie zagranicznym

do 50 g

200

ponad 50 g do 100 g

20

ponad 100 g do 350 g

10

ponad 350 g do 500 g

4

ponad 500 g do 1000 g

4

ponad 1000 g.do 2000 g

2

Cena ryczaitowa za odbieranie korespondencji w catym okresie realizacji umowy
zt brutto

CENA OFERTY BRUTTO:
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RAZEM BRUTTO w ztotych (suma wszystkich pozycji od 1 do 13 z kolumny F oraz
ceny ryczattowej za odbieranie korespondencji bruttp):

Imi^ i nazwisko upe4!nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mar Ten fa Uzdowska
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Opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa pakiet n
1, Opis

1. Przedmiotem zamdwienia jest dwiadczenie przez Wykonawc^ ustug pocztowych polegajqcych

na realizowaniu przekazdw-pocztowych nadawanych przez Sl^ski Oddziat Wojewddzki Narodowego
Funduszu Zdrowia.

2. Szacunkowe dane dotycz^ce ilodci i kwot przekazdw pocztowych:
a)szacunkowa miesi^czna kwota wypiat wynosi 50 000,00 zt;
b) szacunkowa miesi^czna ilodd wyptat wynosi 10 szt.

c) w okresie 12 miesi^cy poprzedzaj^cych dat? zatwierdzenia SIWZ brak bylo zamdwionych przekazdw
zagranicznych.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany ilosci wyptat oraz wypiaconych kwot w zaieznodci
od potrzeb.

4. Przedmiot zamdwienia b^dzie realizowany w terminle okredlonym w umowie lub do dnia
wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy jego wykorzystanie
nast^pi przed upiywem tego termlnu.

5 Zamawiaj^cy jest zobowiqzany do kontroll wykorzystania warto^ci umowy.
6. Uruchomlenie Swiadczenia ustugi musi nastqpid niezwtocznie po zawarciu umowy.
7. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) realizowanie przekazdw pocztowych w obrocie krajowym adresatom wskazanym przez
Zamawiaj^cego;

2) zwrot kwot pleni^znych okredlonych w przekazach pocztowych do Zamawiaj^cego w przypadku
wyczerpania moZliwodcl dor^czenia lub wydania adresatowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) oraz aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

3) realizowanie przekazdw w obrocie mi^dzynarodowym (przekazy pocztowe zagraniczne) adresatom
wskazanym przez Zamawiajqcego oraz zwrot kwot pieni^znych okredlonych w przekazach pocztowych
do Zamawiaj^cego w przypadku wyczerpania moZliwodci dor^czenia lub wydania adresatowi
zagranicznemu.

8. Nadawca przekazdw - Zamawiaj^cy b^dzie nadawat przekazy pocztowe od poniedzlatku do pi^tku
z wyl^czenlem dni wolnych od pracy.
Wykonawca nie moze ograniczyd kwoty przekazu.

9. Potwierdzenle przyj^cia do realizacji przekazu musi nastqpid w tym samym dniu w ktdrym nast^puje
zasilenie rachunku bankowego.

10. Wykonawca jest zobowi^zany do dor^czenia adresatom kwot pieni^znych okredlonych
w przekazach pocztowych na kaZdy wskazany przez Zamawiaj^cego adres.

11. Przyj^cie przez Wykonawcy przekazu pocztowego b^dzie dokpnywane przekazem elektronicznym,
nadawanym poprzezaplikacjp udostppnionqZamawiaj^cemu przez Wykonawcp na stronie internetowej
Wykonawcy, i bpdzie polegato na:

а) zaiogowaniu sip do aplikacji na stronie internetowej Wykonawcy w celu nadania przekazdw;
c) przekazaniu przez Zamawlajqcego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcp

drodkdw pienipZnych w wysokoici rdwnej sumie kwot przekazdw.

Wynagrodzenie za realizacjp przekazdw zostanie obliczone na podstawie ceny jednostkowej

za realizacjp przekazu oraz ilo^cl nadanych przekazdw.

12. Aplikacja do wysytania przekazdw musi byd udostppniona na stronie internetowej Wykonawcy

i posiadad nastppuj^ce funkcje:

1) MoZliwodd pracy wielu uzytkownikdw w tym samym czasie w ramach jednego klienta,

2) Logowanie do aplikacji poprzez stronp internetow^

3) Mozliwodd rejestracji przekazu rpcznie (dane adresata, kwota przekazu, tytui, przyczyna zwrotu),

4) Automatyczne naliczanie optat za wysfane przekazy,
5) Sprawdzenie stanu realizacji przekazu,
б) MoZliwosd wydrukowania:

a) potwierdzenia nadania przekazu,
b) pocztowej ksiqzkl nadawczej,
c) raportu stanu realizacji,
d) zestawienia zwrdconych przekazdw,
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Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo66 realizowania przekaz6w pocztowych w piacdwce pocztowej
w sytuacjach opisanych we wzorze umowy.

13. Niezwiocznie po zawarciu umowy - w przypadku, gdy Strony uznaj^ przeszkolenie za konieczne do
prawidlowej realizacji umowy - Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiaj^cego pracownikbw
wyznaczonych przez Zamawiajqcego w zakresie obsfugi aplikacji dp wysytania przekazbw.

14. W przypadku awarii aplikacji do wysyiania przekazow Zamawiaj^cy i Wykonawca (osoby
upowaznione do nadzorowania umowy) ustalq awaryjn^ procedure nadawania przekazbw,
w szczegolnoscl w zaiezno^ci od potrzeb: adresy poczty elektroniczne], na kt6re bpd^ wysytane dane
do nadania przekazbw, spos6b zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostppem, spos6b
dostarczania danych do nadania przekazbw na no^nikach elektronicznych.
W przypadku uruchomlenia awaryjnej procedury nadawania przekazbw ceny oraz prowizje okre^ione
w umowie nie ulegajq zmianle.

15. Wykonawca jest zobowi^zany do dorpczenia odbiorcy kwoty pienipznej okre§lonej w przekazie
pocztowym albo zawiadomienia o prbbie dorpczenia najp6±niej w ciqgu 7 dni roboczych^ liczqc od
dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwot^ okreSlon^ w przekazie pocztowym.
16. Za dni robocze uznaje sip dni od ponledzlaiku do pl^tku z wytqczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

17. W przypadku, gdy dorpczenle kwoty pienip2nej okreslonej w przekazie pocztowym nie byto mozliwe
z powodu niepbecnosci odbiorcy, Wykonawca jest zobowi^zany wystawid awizo zawierajqce
CO najmniej nastppujqce informacje;
a) datp i godzlnp obecno^ci dorpczyciela u odbiorcy,

b) podpis lub identyfikator umo±liwiajpcy jednoznaczne ustalenie danych osobowych dorpczyciela
(w szczeg61no6ci w przypadku reklamacji),

c) informacjp. w jaklej placbwce pocztowej i w jaklch godzinach mozna osobiScie odebrad kwotp
przekazu.

18. Awizo jest wa2ne 7 dni od daty jego wystawlenla.

19. W przypadku, gdy odbiorca nie odbierze kwoty przekazu we wskazanej placdwce Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowipzany ponownie awlzowad z zachowanlem zasad okreslonych w pkt 17 1 nn.
20. Kwoty pienipzne okreslone w przekazach pocztowych, ktdre nie zostaty wyplacone odbiorcy,
Wykonawca jest zobowipzany zwrdcid przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj^cego w ciqgu 7 dni
roboczych po uptywie terminu do ich odbioru przez odbiorcpprzekazu.
22. Zamawiaj^cy oraz adresat przekazu majp prawo zgtoszenia do Wykonawcy reklamacji dotyczpcej
realizowania przekazu pocztowego.
2. Kalkulacja cenowa
Tabela A
Szacowana wartold

Lp.

kwoty przekaz6w

krajowych brutto
w zi

Szacowana
liczba

przekaz6w

WysokoSd oplaty
za jeden przekaz
krajowy brutto w
zl

Lqczna wartolf
Wysoko^C prowizji L^czna warto^6 prowizji Warto^i brutto
za przekazy brutto
pobieranej od kwoty (wartol£ B x wartold F)
uslugi w zi
(wartoid C x warto^i D) jednego przekazu
(suma E oraz G)
wyraiona w %

A

B

C

1

800 000,00

120

D

E

F

G

H
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Tabela B
Szacowana warto^^

Lp.

kwoty przekaz6w

Szacowana

zagranicznych

liczba

brutto

przekaz6w

wzl

A

2

B

C

30 000,00 .

Wysoko^d opiaty
za jeden przekaz
zagraniczny

brutto w zi

L^czna wartoSd

WyspkoSd prowizji

Lqczna wartold prowizji

Warto^d brutto

pPbieranej od kwoty, (warto^d B x wartoSd F)
za przekazy brutto
uslugi w zl
(wartoSd C x wartoid D) jednegb przekazu
(suma E oraz G)
wyraZona w %
E-

D

F

G

5

Tabela C
Wysoko^d opiaty

Szacowana
liczba
zwrotdw

krajowy brutto w

krajowych

zl

A

B

C

3

5

Lp.

L^czna warto^d
za 2wroty brutto

za jeden zwrot

(wartoSd B x warto^d C)

D

.

[)
Tabela]

Lp.

Szacowana

WysokoSd opiaty

liczba

za jeden zwrot

L^czna warto^d
za zwroty brutto

zagraniczny

(wartoSd B x wartoSd

zwrotdw

zagranicznych

A .

B

4

2

• brutto w zl

C

C)

D

Cena brutto oferty: wartosc brutto uslugi z tabeli A + wartosc brutto uslugi z tabeli B +
{qczna wartosc za zwroty brutto z tabeli C + t^czna wartosc za zwrpty brutto z tabeli D

zl brutto

Imi^ i nazwisko upebiomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

LDC/4J
31St

rngr Tecesi

H
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UMOWANr

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy;

Narodowym Funduszem Zdrowia — z siedzib^ w Warszawie przy uL Rakowieckiej 26/30,
reprezentowanym przez:

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala pelnomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(petnomocnictwo nr
. z dnia
zast^powany przez dalszego peinomocnika:
(pelnomocnictwo nr
z dnia

r. - kopia w zal^czeniu),

- kopia w zat^czeniu),

zwanym dale] „Z,amawiaj^cym"

a

z siedzib^ w

na podstawie

, adres:

, dzialaj^^cym

, w imieniu ktorego dziaia:
,zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej :
§1

1. Przedmiot umowy obejmuje swiadczenie uslug pocztowych w tym (przesytki specjalne) w obrocie krajowym
i zagranicznym, polegaja,cych na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor^czaniu nast^puj^cych przesyiek:
1) Listow:
a) zwyklych,

b)
c)
d)
e)
^
2) Paczek:

zwyklych z przyspieszonym terminem dor^czenia,
poleconych,
poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, .
poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia,
poleconych z przyspieszonym terminem dor^czenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

a) z przyspieszonym terminem dor^czenia,
b) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

c) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z przyspieszonym terminem dor^czenia.
- ktore wymagaj^ zrealizowania w plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego, o ktorym mowa
w art. 178 ust. 1 Prawo pocztowe,zwanych rowniez tzw. przesylkami specjalnymi.

2. Zamawiaj^cy ma mozliwosc oplacania przesylek okreslonych w ust. 1 w formie oplaty przerzuconej
na adresata w obrocie krajowym.
3. Umowa obejmuje rowniez zwrot do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozliwosd ich dor^czenia
lub wydania odbiorcy.

3a. Nadanie przesylek obj^tych niniejsz^ umow^ w placowce operatora wyznaczonego wymagane jest w zwi^zku
z gwarancj^ dochowania termindw procesowych lub nadania mocy dokumentu urz^dowego.
1) gwarancja dochowania termindw (moc dor^czenia w terminie) - wynika mi^dzy innymi z wymogow

przepisow art. 57 §5/pkt 2 kpa; art. 165 §2 kpc; art. 12 §6 pkt. 2 ordynacji podatkowej; art. 83 § 3 p.p.s.a.; art.
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2) moc dokumentu urz^dowego - wynika z art. 17 ustawy Prawo pocztowe (potwierdzenie nadania przesyiki
rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placowk? operatora wyznaczonego ma moc
dokumentu urz^dowego).

4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przesyiki pocztowe byly dostarczane na zasadach okre^onych w powszechnie
obowi^zuj^cych przepisach prawa, w szczegolnosci na podstawie ustawy z dnia 23 Hstopada 2012 r. Prawo
pocztowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) oraz na zasadach okreslonych w aktach wewn^trznych
Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 . ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

tj. w Regulaminie3/>;^(?// Wykonawca posiada- (ewentualnie regulaminach) swiadczenia usiug pocztowych

Wykonawcy(zwanym dalej „regulaminem"), stanowi^cym zatacznik nr 2 do umowy
r^ostanie umesspynv
w ^aleirnosci od posiadania reoulaminul. Zastrzega si^, ze postanowienia regulaminu niezgodne (sprzeczne)
z postanowieniami umowy nie b?d% miaiy zastosowania. W przypadku sprzecznosci pomi^dzy
postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy,rozstrzygac b?dzie tresc umowy.
5. Strony dopuszczaj^ mozliwosc dokonywania przez Wykonawc? w trakcie realizacji umowy nieistotnych

zmian w tresci regulaminu (zalacznik nr 2 do umowyV do czego wystarczy pisemne zawiadomienie przeslane
do Zamawiaj^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla istotna, nie b^dzie ona wi^zala Stron
umowy.

6. Umowa b^dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 21/us/2020 pakiet I,
w tym zgodnie z Opisem przedmiotu umowy i kalkulacj^ cenow^ stanowi^cym za^cznik nr 1 do umowy.
7. Strony Umowy mog^ rozszerzyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy (tj. zwi^kszyc
ilosc zamawianych uslug) w oparciu o okreslo.ne w umowie ceny jednostkowe.
W takim przypadku Strony nie musz^ wskazywac ilosci zamawianych dodatkowo poszczegolnych ustug.
Wynagrodzenie umowne b?dzie moglo wowczas wzrosn^c o kwot^ nie wyzsz^ niz 300 000 zl brutto.
Wysokosc wzrostu b^dzie uzalezniona od wysokosci posiadanych przez Zama^aj^cego srodkow
finansowych.
8. Niezaleznie od regulacji ust. 7 Strony Umowy mog^ dokonac przedtuzenia terminu obowi^zywania umowy.
Przedluzenie terminu nast^i w drodze pisemnego aneksu. Strony mog^ przedluzyc termin obowi^zywania
umowy maksymalnie o cztery miesi^ce.
9. Ilekroc w umowie mowa jest o „dniach roboczych" nalezy przez to rozumiec wszystkie dni kalendarzowe
za wyjfttkiem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. dni swi^tecznych i niedziel) oraz sobot.
[ust.10 i ust.11 — ^stanie nprowad^nyje^li dot^cvy Wykonawy]

10.Wykonawca pomert^ podnykonawylpodnykonawcom, c^sc v^amowienia mka^nci iv ofercie Wykonawy ^ot(pnej
w f(am6meniunr2\/xis12020pakiet l,tj.
11.W toku realii^gi umowy Wykonawca moi(e dokonac c^miany podwykonawy h<id^ t^etygnowac f(^podnykonawy wskat^anego
w ofercie Wykonawy t^lo^nej w ^mowieniu nr 21/us/2020 pakiet 1. Zmiana bcidd^ retygnafa winna nastcpic w drodty
pisemnego aneksu do umowy. —je^eli dotycy
§2

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze jest wlascicielem maszyn do frankowania oraz terminali, wskazanych
w zalaczniku nr 3 do umowy. ktorymi Zamawiaj^cy b^dzie si? poslugiwal przy realizacji niniejszej umowy
(maszyny podane w poz. 3 oraz 4 zal^cznika nr 3 do umowy peini^ funkcj? rezerwowych).
2. W przypadku koniecznosci dostosowania terminali lub maszyn do frankowania, o ktorych mowa
w ust.l oraz 2a, do wymogow Wykonawcy w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, wszelkie koszty
dostosowania(w tym przeprogramowania) maszyn zobowiizuje si? w calosci pobyc Wykonawca.
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2a. W przypadku braku mozliwosci dostosowania terminala lub danej maszyny do frankowania do wymogow
Wykonawcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowi^zuje si^ dO' uzyczenia
(nieodpiatnie) Zamawiaj^cemu na czas realizacji umowy terminala oraz maszyny do frankowania
o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych od parametrow urz^dzen posiadanych przez
Zamawiaj^cego, a wskazanych w zai^czniku nr 3 do umowy.
3. W przypadku awarii terminala albo maszyny do frankowania Zamawiaj^cy niezwtocznie powiadomi
o niniejszym Wykonawcy (na adres e-mail:
:
)wskazuj^c
planowany okres naprawy.
§3

1.

Warunkiem uiszczenia bplat rowniez przy uzyciu terminala oraz maszyny do frankowania jest wykonanie
przez Zamawiaj^cego czynnosd polegajjtcych na:
^
1) wydawaniu przesylek osobie upowaznionej przez wykonawcy lub samodzielne dost^czanie przesylek
przez Zamawiaj^cego do wyznaczonej placowki Wykonawcy wskazanej w umowie,
2) adresowaniu, oznakowaniu i opakowaniu przesylek zgodnie z wymaganiami Wykonawcy okreslonymi
w regulaminie,

3) Wypelnieniu przeznaczonych dla nadawcy cz^sci w formularzach adresowych,
4) nanoszeniu przy uzyciu terminala lub maszyny do frankowania na przesylkach, znaku opiaty pocztowej
w wysokosci zgodnej z cenami wynikaj^cymi z zalacznika nr 1 do umowy.
5) umieszczeniu oznaczenia potwierdzaj^cego wniesienie opiaty za usiug? w postaci napisu, nadruku
lub odcisku piecz^ci o tresci uzgodnionej z Wykonawcy
6) wlasciwym przygotowaniu przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych do nadania oraz sporz^dzaniu
zestawienia ilosciowego nadanych przesylek zwyklych oraz zestawienia (ksi^zki nadawczej) dla przesylek
rejestrowanych. Przedmiotowe zestawienia b?da. sporz^dzane w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiajacego. Zamawiajacy umieszczac b^dzie na przesylkach w sposob czytelny
i trwaly informacje jednoznacznie identyfikujace adresata i nadawcy, okreslajac jednoczesnie rodzaj
przesylki, znak opiaty oraz druk z numerem nadawczym „R" w przypadku przesylek poleconych.
7) sporzadzaniu w dwoch egzemplarzach, zaopatrzonych w informacje o nadawcy, fprmie opiaty, numerze
i dacie zawartej umowy,z ktorych oryginal przeznaczony jest dla placowki wskazanej w ust2:
a) pocztowej ksiazki nadawczej dla przesylek rejestrowanych, wpisujac kazda przesylk? kolejno
w oddzielna pozycj? czytelnie, zgodnie z okre^eniem kolumn,zaznaczajac w kolumnie „uwagi":
- usiugi komplementame (np.

- dla przesylek z potwierdzeniem odbioru),

- kategori? przesylki w przypadku przesylek z przyspieszonym terminern dor^czenia - uzywajac
skrotu „P",

^ gabaryt, w przypadku przesylek w gabarycie B uzywajac skrotu „B",
b) zestawienia dla przesylek nierejestrowanych.
8) nadawaniu przesylek w stanie uporz^dkowanym, tj. przekazaniu przesylek ulozonych strong adresowa
w tym samym kierunku:

a) rejestrowanych — wedlug kolejnosci wpisow w pocztowej ksiazce nadawczej, dokonywanych
z uwzgl^dnieniem podzialu na: poszczegolne rodzaje uslug, przesylki krajowe i zagraniczne, zwykle
i z przyspieszonym terminem dor^czenia,
b) nierejestrowanych.
la. Warunkiem zastospwania formy pplaty z dolu w przypadku pplaty przerzuconej na adresata jest wykonanie
przez Zamawiajacego czynnosd polegajacej na nadruku na kopercie tresd:
„OP£ATA PRZERZUCONA NA ADRESATA

owa nr

...,.1

_
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2. Wykonawca b^dzie odbierat przesylki z siedziby Zamawiaj^cego pi?c razy w tygodniu
tj. od poniedzialku do pi^tka w godzinach od 15:15 do 15:45 za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od praqr.
Odbioru przesylek dokonywac b^dzie upowazniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego
upowaznienia, ktorego wzor stanowi zal^cznik nr 3. Po nadaniu przesylek Wykonawca niezwlocznie
dostarczy do Zamawiaj^cego jeden egzemplarz ksi^zki nadawczej(dowod nadania), jednak nie pozniej niz do
godz. 10:00 nastQpnego dnia roboczego za wyj^tkiem soboty (od poniedzialku do pi^tku, z wyl^czeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) po dniu nadania przesylek. Ponadto Wykonawca musi umozliwic odbior
i nadawanie we wskazanych przez Wykonawcy placowkach pocztowych, przesylek dostarczanych
samodzielnie przez Zamawiajstcego 24 godziny na dob^ przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedzialku
do soboty (za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiaj^cy b^dzie informowal Wykonawcy
o zamiarze nadania przesylek w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca wskaze do obslugi
Zamawiaj^cego w celu odbioru przesylek dostarczanych samodzielnie punkt (placowk^) nadawczoodbiorczy (co najmniej jeden) spelniaj^cy wymagania wskazane w ust.3.
3. Wskazany punkt (placowka) nadawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w ust.2, winien znajdowac si?
w odleglosci (obliczonej w linii prostej) nie wi?kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach

przy ul. Kossutha 13. Zmiana wskazanej placowki b?dzie mozliwa przy zachowaniu wymogu odleglosci
od ww. siedziby Zamawiaj^cego w drodze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy skierowanego

do Zamawiaj^cego. Zmiana niezgodna z wymogiem odleglosci od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach
b?dzie bezskuteczna.

3a. Wykonawca moze wyznaczyc do obslugi Zamawiaj^cego w soboty dodatkowy punkt (placowk?) nadawczoodbiorczy spelniaj^cy wymog okreslony ust. 3. W takim przypadku zapis dotycz^cy informowania
o wysylce w soboty z jednodniowym wyprzedzeniem nie b?dzie mial zastosowania.
4. Wykonawca zapewnia dor?czenie nadanych przez Zamawiaj^cego przesylek pocztowych na calym terenie

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w tym rowniez poza obszarem Unii Europejskiej.
5. W przypadku przesylek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca b?dzie dostarczal niezwlocznie
do siedziby Zamawiaj^cego (zgodnie z adresem nadania przesylld pocztowej) pokwitowane przez adresata
zwrotne potwierdzenie odbioru. Zwrome potwierdzenie odbioru Wykonawca b?dzie dostarczal do siedziby
Zamawiaj^cego zaopatrzone w dat? i czytelny podpis odbiorcy przesylki.
W przypadku nieobecnosci adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o probie
dor?czenia przesylki .(awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat moze odebrac przesylk?. Po uplywie
terminu odbioru przesylka zwracana jest Zamawiaj^cemu niezwlocznie wraz z podaniem przyczyny
nieodebrania przez adresata.
6. Uslug? pocztow^ w zakresie przesylki rejestrowanej uwaza si? za niewykonan^ jezeli dor?czenie przesylki
rejestrowanej lub zawiadomienie o probie jej dor?czenia, nie nast^pilo w terminie 14 dni od dnia nadania.
7. Zamawiaj^cy b?dzie korzystal wyl^cznie ze swojego opakpwania przesylek, nie dopuszcza si? stosowania
opakowah Wykonawcy.
8. Przedmiot umowy obejmuje rowniez paczki polecone rozumiane jako przesylki o wadze powyzej 2 kg.
9. Zamawiaj^cy b?dzie korzystal z wzorow drukow potwierdzenia odbioru o tresci uzgodnionej z Wykonawcy
lub wskazanej w regulaminie (zalacznik nr 2 do umowy). Wykonawca zobowi^uje si? zapewnic
Zamawiaj^cemu nieodplatnie druki zwrotnych potwierdzeh odbioru (ZPO) oraz druki z numerem
nadawczym „R" - w przypadku przesylek poleconych. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac wyzej
wskazane druki na biez^co w ilosciach uzgodnionych z Zamawiaj^cym.
10. Wymagania w zakresie adresowania i opakowania przesylek okreslaj^ nast?puj^ce.akty prawne:
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1) Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow wykonywatiia powszechnych uslug
pocztowych,
2) Regulamin swiadczenia uslug pocztowych w brzmieniu dostarczonym przez Wykonawc^^V^i?// dotyctQi
3)
4)
5)
6)

Polska Norma - koperty listowe i kartki pocztowe PN-T-85004,
Polska Norma - koperty listowe do automatycznego opracowywania PN-T-85003,
Polska Norma - koperty korespondencyjne PN-ISO 269.
Swiatowa Konwencja Pocztowa - Protokol Koncowy — Bukareszt 2004 (Dz. U. Nr 206, poz. 1494 z
dnia 8 listopada 2007 r.)
7) Regulamin Poczty Listowej - Protokol Koncowy - Bemo 2005 (Dz. U. Nr 108, poz. 744 z dnia 21
czerwca 2007 r.).
11. Dane o ilosci przesylek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okreslone w zalaczniku nr 1
do umowy maj^ charakter szacunkowy, stanowi^cy element sluz^cy do skalltulowania wynagrodzenia
calkowitego brutto umowy i nie stanowi^ ze strony Zamawiaj^cego zobowi^zania do riadawania przesylek
w podanych w tym zalaczniku ilosciach. Oznacza to, ze faktyczna ilosc nadanych w ramach umowy
przesylek moze bye inna niz wskazana w zalaczniku nr 1 do umowy pod warunkiem nieprzekroczenia
wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okreslonego w §6 ust.1 umowy. Wykonawcy nie
przysluguj^z tego tytulu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego.
12. Strony dopuszczaj^ mozliwosc skorzystania przez Zamawiaj^cego z innych rodzajow przesylek - platnych
zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy - niz wymienione w zalaczniku nr 1 do umowy. przy
zachowaniu zasady, ze wynagrodzenie z tytulu tego typu innych przesylek nie przekroczy 1% wysokosci
wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okreslonego w §6 ust.l umowy. Wykonawca na potrzeby innych
rodzajow przesylek zobowij^zuje si^ dostarczyc Zamawiaj^cemu aktualny cennik Wykonawcy.
13. Zamawiaj^cy oczekuje od Wykonawcy dostarczania przesylek pocztowych do siedziby Zamawiaj^cego
codziennie od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00

do 9.30. W przypadku braku mozliwosci dostarczenia przesylek w danym dniu do godz.9.30 z powodu
problemow logistycznych po stronie Wykonawcy, Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiaj^cego
(jedn^ z osob wskazanych w § 11 ust.1) o braku mozliwosci dostarczenia przesylek do godz. 9.30 oraz
dostarczy przesylki pocztowe tego samego dnia do godz.11.00
14. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac przesylki pocztowe polecone w stanie uporzi^dkowanym
tj. poukladane wg kolejnosci zgodnej z zestawieniem zbiorczym dostarczanych przesylek pocztowych.
15. Maszyna znakuj^ca moze pracowac w systemic zdalnego zarz^dzania.
§4

Terminy dof?czen
1. Przesylki b?d^ dor?czane w nast?puj^cych terminach:
1) nie pozniej niz w ci^gu 2 dni roboczych po dniu nadania - w przypadku przesylki z przyspieszonym terminem
dor?czenia,

2) nie pozniej niz w ci^gu 4 dni roboczych po dniu nadania - w przypadku przesylki bez przyspieszonego
terminu dor?czenia.

Wymienione w pkt 1 i 2 terminy dotycz^ przesylek w obrocie krajowym.
2. Dzieh odbioru przesylki przez Wykonawc? a takze dzieh dor?czenia przesylki przez Zamawiaj^cego
do punktu (placowki) nadawczo-odbiorczego Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust.2 umowy, uznaje si?
za dzien nadania przesylki. Wykonawca zobowi^zuje si? zatem przyj^c przesylk? do realizacji w tym samym
dniu, w ktorym zostala ona odebrana przez Wykonawc? lub dostarczona do Wykonawcy przez
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Zamawiaj^cego celem nadania (dzien odebrania przesylki przez Wykonawc? lub dostarczenia przesylki przez
Zamawiaj^cego do nadania b^dzie dniem nadania przesylki).
Termin dor^czenia przesylek nadanych po godzinie 15.00 liczony b^dzie od nast^pnego dnia roboczego
po dniu nadania.
3. Dowod nadania przesylki rejestrowanej Wykonawca zobowi^zany b^dzie dostarczyc Zamawiaj^cemu
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do godz. 10.00 nast^pnego dnia po nadaniu.
3a. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym, przesylka musi zostac przekazana przez
Wykonawc? operatorowi wyznaczonemu nie pozniej niz w dniu otrzymania od Zamawiaj^cego
i w tym dniu nadana. Po nadaniu przesylek Zamawiaj^cy oczekuje, iz Wykonawca niezwlocznie dostarczy

do Zamawiaj^,cego jeden egzemplarz ksi^zki nadawczej (dowod nadania). W przypadku braku mozliwosci
dostarczenia jednego egzemplarza ksi^zki nadawczej w danym dniu z powodu problemow logistycznych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiaj^cego (jedn^ z osob wskazanych
w § 10 ust.1) o braku mozliwosci dostarczenia ksi^zki nadawczej danego dnia oraz dostarczy j^ najpozniej
do godz.10.00 nast^pnego dnia roboczego po dniu nadania przesylek.
4. Wykonawca zapewnia,iz status nadawcy w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przysiuguje Zamawiaj^cemu.
§5

Niedor^czone przesylki pocztowe Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac do siedziby Zamawiaj^cego przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach niezwlocznie po wyczerpaniu mozliwosci ich dor?czenia lub wydania odbiorcy,
z podaniem przyczyny zwrotu.

§6

1. Wynagrodzenie calkowite z tytuhi realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty
zi
brutto (slownie:
/lOO zlotych brutto).
la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w § 13 umowy dotyczy nast?puj^cych elementow
kalkulacji cenowej (zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy):

(^pis stosownie do deklaragi Wjkonawg naformulary nff(6r informagi, o ktorej mwa art. 91 ust.3aptp oraf<^pod^elona
platnosc) -je^li dotyc^

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty
i podatki, zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty odbierania przesylek, przenueszczenia
i dor?czenia oraz zwrotu przesylek do miejsc przeznaczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowiizujicymi przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne b?dzie w okresach miesi?cznych (okresem rozliczeniowym
jest miesiic):

1) za dany miesiac z gory - dotyczy swiadczenia uslug obj?tych niniejszi umowi przy uzyciu urz^dzenia
(maszyny do frankowania) umozliwiajicego naniesienie znaku oplaty pocztowej na nadawan^ przesylk?,

r\

a tym samym jej uiszczenie,
2) za dany miesiac z dotu - w przypadku oplat za zwrot do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozliwosci
ich dor?czenia lub wydania odbiorcy, w przypadku przesylek z oplaty przerzucon^ na adresata,
w przypadku przesylek nadanych przy pomocy terminala pocztowego, a takze w przypadku wszystkich
pozostalych uslug, w tym za odbior korespondencji - w terminie do 14 dni licz^c od dnia wystawienia
faktury VAT za dany miesiic, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT
siedziby Zamawiaj^cego nastipi w ciigu 7 dni roboczych licz^c od dnia wystawienia faktury.
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W przeciwnym wypadku termin platnosci faktury VAT wynosi: w ci^gu 10 dni licz^c od dnia dostarczenia
prawidiowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego.
4. W pfzypadku •wynagrodzenia platnego z dotu. wynagrodzenie za wykonane w danyni okresie rozliczeniowym
usiugi stanowi suma oplat za faktyczn^ ilosc przesylek nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci
dor^czenia lub wydania odbiorcy, wedlug cen jednostkowych brutto podanych w zataczniku nr 1 do umowy
~ ustalona i obliczona w oparciu o dostarczona przez Wykonawc? speQ/fikagi n^konanych usiug dotycz^c^

danego miesi^ca rozliczeniowego.
5. W przypadku wynagrodzenia platnego z gory^ Wykonawca w terminie 7 dni od zakonczenia danego miesi^ca
rozliczeniowego sporz^dzi i przekaze Zamawiaj^cemu speiyfikagi nykonanych usiu^. W przypadku, gdy wplaty
wniesione przez Zamawiaj^cego w danyni miesi^cu rozliczeniowym oraz ewentualne kwoty wplat
z poprzednich okresow rozliczeniowych b?d^ wyzsze niz wynagrodzenie faktycznie nalezne z tytulu realizacji
umowy za dany miesi^c (nadplata), Wykonawca zaliczy kwot? nadplaty na poczet oplat naleznych
w nast^pnym okresie rozliczeniowym. Nanoszenie oplat b?dzie si? odbywalo wedlug cen jednostkowych
brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy.
6. Wskazane w zalaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto s^ cenami ryczaitowymi i z zastrzezeniem
ust.7 nie podlegaj^ zmianie w trakcie obowi^zjwania umowy. Wykonawca nie moze do cen wskazanych
w zalaczniku nr 1 do umowy doliczac zadnych dodatkowych oplat.
7. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wymienione w zalaczniku nr 1 do umowy b?d^ mogly
zostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca do rozliczeh
z Zamawiaj^cym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okre^one w zalaczniku nr 1 do umowy. przy
jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiaj^cego ze wskazaniem terminu, od ktorego obnizenie cen
b?dzie obowi^zywalo. Powyzsze zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.
8. Zamawiajftcy dokonywac b?dzie wysylki przesylek pocztowych stosownie do potrzeb, a Wykonawca
oswiadcza, ze nie b?dzie wzgl?dem Zamawiaj^cego wnosil roszczeh z tytulu innej ilosci wysylanych przesylek
pocztowych niz okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy.
9. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do stalego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia caikowitego umowy,
o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.
10.Platnosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane b?d^w formie przelewu:
- w przypadku oplaty z dohi - na rachunek wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT,
- w przypadku oplaty z gory - na rachunek bankowy Wykonawcy:
Zamawiaj^cy
b?dzie uiszczal oplat? z gory w wysokosci kazdorazowo ustalanej stosownie do potrzeb Sl^skiego OW
NFZ. W terminie do 7 dni licz^c od wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy, Wykonawca
zobowi^zuje si? wystawic i dostarczyc do siedziby Zamawiaj^cego prawidiowo wystawion^ faktur? VAT
o wartosci brutto rownej uiszczonej z gory oplacie.
11.Za dzieh zaplaty uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku'bankowego Zamawiaj^cego.
12.Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone od dnia
nast?pnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.
13.Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^ wymaga
pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.

H.Faktura VAT powinna uwzgl?dniac ponizsze dane nabywcy, a takze - jezeh dotyczy - zapis
o mechanizmie podzielonej platnosci:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziby w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa,
NIP: 1070001057.

Odbiorcy i pl^ildem faktur VAT jest Sl%ski Oddzial Wojewodzki NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844
Kato^c
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15.Wykonawca oswiadcza, iz znane mu przepisy dotycz^ce centralnego rejestxu podatnikow VAT (tzw. biala
lista) wprowadzonego ustaw^z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i usJug oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).
§7

1. Strony zobowi^zuj^ si? do niezwiocznego, "wzajemnego, pisemnego powiadamiania si? o zmianach
dotycz^cych okreslonych w umowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow do korespondencji, bez
koniecznosci sporz^dzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencj? dor?czon^ na adresy
do korespondencji wskazane w ust. 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo dor?czon^ w przypadku
niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnosc za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego
adresu.

2. Strony ustalaj^ ze aktualne adresy do korespondencji s^ nast?puj^ce:
Wykonawca:
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach,
uL Kossutha 13,40-844 Katowice.

§8

1. Reklamacj? z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi obj?tej niniejsz^ umow^.Zamawiaj^cy
moze zglosic do Wykonawcy po uptywie 14 dni od nadania przesylki rejestrowanej, nie pozniej niz ciqgu
12 miesi?cy w obrocie krajowym i w ci^gu 6 miesi?cy w obrocie zagranicznym od ich nadania.
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?d2ynarodowych.
3. W przypadku zagini?cia zwrotnego potwierdzenia odbioru Wykonawca zobowi^zuje si? do niezwiocznego
wystawienia jego duplikatu niezaleznie od przyczyn zagini?cia.
§9

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada na zasadach
reguluj^cych odpowiedzialnosc operatora pocztowego okreslonych w ustawie Prawo Pocztowe,
z zastrzezeniem ust.2-6 niniejszego paragrafu oraz §12 ust.l umowy.
2. Wykonawca obowi^zany jest zapiacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 0,05% wynagrodzenia

caikowitego brutto umowy okreslonego w §6 ustl umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze umow? za 30
dniowym wypowiedzeniem w przypadku razs^cego naruszenia przez Wykonawc? jej postanowieh.
Wypowiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania
naruszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania naruszeh w terminie wskazanym w pisemnym
wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow?.

Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiej^:
1) wyst^ienie sytuacji opisanych w § 3 ust. 6,lub
2) hiedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow, o ktorych mowa w § 4 ust.l, lub

3)zagubienie przesyiki,

j

- w przypadku co najmniej 500 przesylek w okresie jednego kwartaiu. W celu obliczenia, czy przestanka
dotycza.ca co najmniej 500 przesyiek w okresie jednego kwartaiu wystapiia, wszystkie przypadki dotycz^ce

pkt 1-3 sumuje si?.

!

Raz^ce naruszetjie umowy nie wyst^i w przypadku, gdy przyczyna.zaistnialej sytuacji byly okolicznosci sily
wy^ej.
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W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §10 ust. 3 umowy.
3. Zamawiaj^cy b^dzie mial prawo do rozwi^zania umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia
w przypadkach wskazanych w ust.2 oraz w przypadku:
- naruszania postanowien umowy oraz niezaprzestania naruszen pomimo wezwania pisemnego lub
mailowego, skierowanego do Wykonawcy przez jedn^z osob, o ktorych mowa w § 11 ust.1,
- gdy realizacja poszczegolnych cz^sci lub calosci przedmiotu umowy opoznia si^ z przyczyn zaieznych
od Wykonawcy powyzej 10 dni albo jezeli przedmipt umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub
sprzeczny z umow^ przez okres powyzej 10 dni.

4. Wypowiedzenie umowy winno nast^ic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz powinno
zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku dostarczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy
przesyiki, o ktorym mowa w §3 ust.5 umowy, Wykonawca na pisemne zgloszenie Zamawiaj^cego
skierowane drog^ mailow^ do osoby odpowiedzialnej za nadzor nad realizacja 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 zgioszenia. W przypadku niewywi^zania si?
z powyzszego Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 10 zl za
kazdy st^erdzony przypadek.

6. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody, Zamawiaj^cy
moze z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.

7. Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym mi?dzy
Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawcy b?dzie przyslugiwala wylj^cznie cz?sc Wynagrodzenia
za uslugi zrealizowane do dnia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o wartosc kar umownych naleznych
Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy
moze odst^ic od umowy w ci^gu 30 dni od powzi?cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

1. Umowa b?dzie realizowana w okresie 12 miesi?cy od dnia

(tu t^ostanie npisana

data rot^poa^da realit^agi umuy jt.-15.02.2021 r. albopod^iejs^ lub wct^esniejs^a data wskas^na
Zamamaj(icego)
jt. do dnia
(tu v^stanie wpisana data v^koncv^nia realit^gi umowy
15.02.2022 r. albo podpkjst^a lub
wc^esniejsfs^ data wskas^ana pr^s^ Zamamqjcicego — w ^lei^nosd od dnia s(awarda umowy.. Okres 12 miesi^g nalety
ros^umiec ^odnie arti 112 kc. - termin 12 miesiig koncsy sk ^ upiywem dnia, ktory na^ci lub datci odpowiada
poc^tkowemu dniowi terminu)z zastrzezeniem ust.2.
2. Umowa niniejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):
a) z chwil^ wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §6 ust.l umowy; umowa
wygasa rowniez w" sytuacji, gdy wysokosc kwoty pozostalej do wydatkowania nie pozwala
na zreaUzowanie zadnej z usiug obj?tych przedmiotem umowy, bior^c pod uwag? potrzeby
ZamawiaRcego; ZamaNdaj^cy zobowi^zuje si? poinformowac o niniejszym Wykonawc? na pismie;

b) w dniu luptywu okresu,- na jaki umowa zostala zawarta, wynikaj^cego z ust.l, bez wzgl?du na
:znjbsG. czy kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §6 ust.1 umowy,zostala wyczerpana;
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c) w przypadku, o ktorym mowa w §6 ust.8 umowy.
Wykonawcy nie przysluguj^.z powyzszych tytulow zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajf^cego.

3. W przypadku zakonczenia obowi^zywania umowy, Strony zobowi^zuj^ si? do dokonania wterminie
jednego miesi^ca od zakonczenia jej obowi^zywania, rozliczenia wykonanych uslug, liczby nadanych oraz
zwroconych przesylek, oraz zastosowanych opiat, a w razie potrzeby rowniez do skorygowania kwot
wynikajacych z takiego rozliczenia, na podstawie wystawionych przez Wykonawc? faktur korygujacych VAT."
4. Zrealizowanie umowy zostanie potwierdzone protokolem kohcowym, ktory winien stwierdzac, czy nast^ilo
nalezyte wykonanie umowy. Vrotokol koncony przygotuje Zamawiajacy i przekaze do uzgodnienia z Wykonawca
niezwiocznie po rozliczeniu umowy,o ktorym mowa w ust.3."

§11

f

1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiajacego do podpisania protokolu koncowego oraz odpowiedzialnymi
za zgodnosc realizacji zamowienia obj?tego niniejsza umowa z postanowieniami umowy, a takze
do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsza umowa, sa p
, tel
, adres
e-mail:

lub p

, tel

, adres e-mail:

Dla skutecznosci

wystarczy dziatanie jednej z ww. osob.

2. Osoba upowazniona ze strony Wykonawcy do podpisania protokoiu koncowego oraz zobowiazana
do nadzorowania realizacji umowy,a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsza umowa,jest
p

, tel

,adres e-mail:

3. Do kontaktu w sprawach dotyczacych zwrotow do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozliwosci
ich dor?czenia lub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt(placowk?) mieszczacy si? pod adresem:
,tel

adres e-mail:

,

,

faks

4. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l, ust2 lub ust.3 niniejszego
paragrafu dla swojej skutecznosci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia
skierowanego do drugiej Strony umowy.
§12
Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby biorace udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzorujace
umow?, a takze majace bezposredni dost?p do Zamawiajacego w zwiazku z realizacja niniejszej umowy,
zobowiazane sa do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczacych Zamawiajacego, w tym
technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak
i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich
zrodia. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si?
wykonujac obowiazki wjmikajace z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie
powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powjrzsze kwestie uszczegoiawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowiaca zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.
2. Ujawnienie informacji poufnej, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia

Zamawiajacego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie
o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia
o zobo\wazaniu do zachowania poufnosci stanowi zalacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.
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3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych jako
tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowi^2uj^.cych przepisach
uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla.
§13
Mechanizm podzielonej pl'atnosci-jezeli dotyczv

1." Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowal ptatnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy piatnosciach bezgotowkowych — polecenie przelewu lub polecenie
zapiaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zai^czniku nr 15 do ustawy z dma 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i uslug(Dz.U.2020 po2.106 ze zm.).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnoki lub zdarzenia pozostaj^ce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwolnione z VAT lub
opodatkowane stawk^^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod^ na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemie podzielonej
platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc? fakturach
jest rozliczeniow3mi rachunkiem firmowym rachunek VAT,

§14

1. Umowa niniejsza zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie art. 138o ust.2-4
i nn. ustawy Prawo zamowieh publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem opisanych w umowie wyj^tkow.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepis art. 138o
ust.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowieh publicznych oraz Ustawa Kodeks cywilny.

4. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^, rozstrzygm^ciu s^du
wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu.Zdrowia (Katowice).
5. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu
nr 21/us/2020 pakiet 1.
6. Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.
' CT^aczniki do umowy:
' ® zaij^cznik nr 1 — Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa
zal^cznik nr 2- Regulamin swiadczenia uslug pocztowych Wykonawcy —
dotyct^
' zal^cznik nr 3- Wykaz niaszyn, punktow ^lacowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy oraz wzor upowaznienia
4) jal^cznik nr 4- Pelnomocnictwo

5) ^l^cznik nr 5 — Umowa o zachowaniu poufnosci

I
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UMOWANf

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowytn Funduszem Zdrowia -z siedzib^ w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,_
reprezentowanym przez:

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieoiu ktorego dziata peiQomocnik:

Pan Piotr Nowak — Dyrektor Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(pelnomocnictwo nr
z dnia
r. - kopia w zai^czeniu),
zast^powany przez dalszego pelnomocnika;

(pelnomocnictwo nr

z dnia

- kopia w zal^czeniu),

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

z siedzib^ w

na podstawie

, adres:

, dzialaj^cym

, w imieniu ktorego dziala:
,zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej :
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje swiadczenie uslug pocztowych w zakresie przyjmowania i realizowania
przekazow pocztowych w formie bezgotowkowej (polecenie dor^czenia adresatowi,
a w przypadkach okre^onych prawem takze innej osobie, okre^onej kwoty pieni^znej), w obrocie
krajowym, w tym na tereny wiejskie, oraz w obrocie zagranicznym zgodnie z ofert^ Wykonawcy
z dnia

2. , Przedmiot zamowienia obejmuje realizowanie przekazow w obrocie mi^dzynarodowym (przekazy
pocztowe zagraniczne) adresatom wskazanym przez Nadawc? oraz zwrot kwot pieni^znych
okre£onych w przekazach pocztowych do Nadawcy w przypadku wyczerpania mozliwosci
dor^czenia lub wydania adresatowi zagranicznemu.

3. Umowa obejmuje zwrot do nadawcy przekazow po wyczerpaniu mozliwosci kh dor^czenia lub
wydania odbiorcy.

3a. Umowa obejmuje rowniez przeszkolenie pracownikow Zamawiaj^cego w zakresie obslugi strony
internetowej do wysylania przekazow w przypadku, gdy Strony uzgodni^ iz przeszkolenie jest
konieczne

do prawidlowej realizacji umowy (wowczas szkolenie zostanie przeprowadzone w ci^gu 14 dni od
dnia zawarcia umowy). Cena ww. uslug zostala zawarta w cenie przekazow pocztowych.
4. Zamawiaj^cy wymaga, aby przekazy pocztowe byly realizowane na zasadach okre£onych
w powszechnie obowi^zuj^cych przepisach prawa, w szczegolnoki na podstawie ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz. U.z 2020 r., poz. 1041) oraz na zasadach okre£onych
w aktach wewn^trznych Wykonawcy wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (jezeli Wykonawca takowe posiada) tj. w Regulaminie (ewentuakiie
regulaminach) swiadczenia uslugi przekazu pocztowego Wykonawcy (zwanym dalej
„regulaminem"), stanowi^cym zalacznik nr 2 do umowy . Zastrzega si?, ze postanowienia
regulaminu niezgodne (sbrzeczne) z postanowieniami umowy nie b?d^ nualy zastosowania.
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W przypadku sprzecznosci pomi^dzy postanowieniami regulaminu a postanowieniami umowy,
rozstrzygac b^dzie tresc umowy.
5. Strony dopuszczaj% mozliwosc dokonywania przez Wykonawc^ w trakcie realizacji umowy
nieistotnych zmian w tresci regulaminu (zal^cznik nr 2 do umowy). do czego wystarczy pisemne
zawiadomienie przeslane do Zamawiaj^cego. W przypadku, gdyby wprowadzona zmiana byla
istotna, me b^dzie ona wi^zala Stron umowy.

6. Umowa b^dzie reaHzowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 21jus!2020
pakiet II, w tym zgodnie z Opisem przedmiotu umowy i kalkulacjjt cenow^ stanowi^cym zalacznik
nr 1 do umowy.
ust.7i ust.8—zostanie uwzgl^dniony w umowie tylko jezeli dotyczy Wykonawcy

I. Wykonawcapowier^podnykonawylpodw^konawcom, c^sc ^amowimia wska^anci w oferde Wykonawy ^io^nej
w ^momeniu nr 21jus12020pakiet11, tj.
8. W toku reali^gi umowy Wykonawca mo^ dokonac t^iany podwykonawy bcid^ ^^sygnowac ^poduykonawy
wska^anego w oferde Wykonawy ^oi(onej w ^amomeniu nr 21jus!2020 pakiet 11. Zmiana hcid^ re^ygnaga
winna nastcpic w drodr^pisemnego aneksu do umony.

9. Ilekroc w umowie mowa jest o „dniach roboczych" nale^ przez to rozumiec wszystkie dm
kalendarzowe za wyj^tkiem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. dni swi^tecznych i niedziel) oraz
sobot.

10. Przez odbiorc^ nalezy rozumiec adresata lub inn% osob^ uprawnion^ do odbioru kwoty okre£onej
w przekazie pocztowym zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, w szczegolnosci stosownie
do regulacji art. 37 ustawy Prawo pocztowe.

II. Strony Umowy mog^ rozszerzyc w drodze pisemnego aneksu zakres przedmiotowej umowy
(tj. zwi^kszyc ilosc zamawianych uslug) w oparciu o okre£one w umowie ceny jednostkowe.
W takim przypadku Strony nie muszs^ wskazywac ilosci zamawianych poszczegolnych uslug.
Wynagrodzenie umowne b^dzie moglo wowczas wzrosn^c o kwot? nie wyzsz^ niz 5000
12. Niezaleznie od regulacji ust. 11 Strony Umowy mog^ dokonac przedluzenia terminu
obowi^zywania umowy. Przedluzenie terminu nast^pi w drodze pisemnego aneksu. Strony mog^
przedluzyc termin obowi^zywania umowy maksymalnie o cztery miesiace.
§2

1. Z zastrzezeniem § 2 ust.5 oraz ust.5a przekazy pocztowe
zlecane do realizacji poprzez stron?
intemetow^
(adres www) na zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz
regulaminie Wykonawcy (jezeli dotyczy) zgodnie z § 1 ust. 4.
2. Korzystanie ze wskazanej w ust.l strony intemetowej nie wymaga instalowania zadnego
dodatkowego oprogramowania przez Zamawiaj%cego. Wykonawca udziela Zamawiaj^cemu
w okresie obowi^i^zywania niniejszej umowy i w celu jej realizacji wszelkich praw niezb?dnych
do korzystania z ww. strony intemetowej.

3. Numer konta Wykonawcy do dokonywania wplat srodkow finansowych na przekazy pocztowe
b?d^ce przedmiotem niniejszej umowy
4. Numer konta do dokonywania zaplaty wynagrodzenia z tytulu realizacji niniejszej umowy

(§ 4 ust.3) b?dzie wska^yjvany'kazdorazowo na wystawianych przez Wykonawc? fakturach.
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5. W sytuacji, gdyby realizacja umowy w zakresie przekazow pocztowych krajowych ani poprzez
strong intemetow^ ani na zasadzie procedury awaryjnej opisanej w zaiaczniku nr 1 do umowy.
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie byla mozliwa, stxony dopuszczaj^ realizacj? przekazow
pocztowych w placowkach Wykonawcy, jednak tylko do czasu ustania przyczyn niemozliwosci
realizacji umowy na zasadach j.w. Wykonawca dysponuje co najmniej jedn^ tak^ placowk^:
(adres).

5a. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc realizowania przekazow pocztowych zagranicznych w placowce
pocztowej, jezeli Wykonawca nie posiada mozliwosci realizowania elektronicznych przekazow
pocztowych zagranicznych.

6. Wskazany punkt (placowka), o ktorym mowa w ust.5, znajduje si^ w odleglosci (obliczonej w linii
prostej) nie wi^kszej niz 6 km od siedziby Zamawiaj^cego w Katowicach przy ul. Kossutha 13.
Zmiana wskazanej placowki b^dzie mozliwa przy zachowaniu wymogu odleglosci od ww. siedziby
Zamawiaj^.cego.

7. Wykonawca zapewnia dor^czenie przekazow pocztowych krajowych na calym terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicznych do dowolnie wskazanego kraju.
8. Dor^czenie przekazu lub zawiadomienie o probie jego dor^czenia, winno nast^pic w ci^gu
dni od dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwot^ okreslonq. w przekazie
pocztowym.

9. Dane o ilosd przekazow pocztowych okredone w zalaczniku nr 1 do umowy maj^ charakter
szacunkowy i stanowi^ element sluz^cy do skalkulowania wynagrodzenia calkowitego brutto
umowy. Nie powoduj^ one powstania po stronie Zamawiaj^cego zobowiq,zania do nadawania
przesylek w podanych w tym zalaczniku hosciach. Oznacza to, ze faktyczna dose nadanych
w ramach umowy przesylek moze bye inna niz wskazana w zalaczniku nr 1 do umowy. pod
warunkiem nieprzekroczenia wysokosci wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okreslonego
w §4 ust.l umowy. Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiaj^cego.
§3
Terminy dor^czen

1. Przekazy pocztowe b^d^ dor^czane w ci^gu 7 dni roboczych licz^c od dnia uznania rachunku
bankowego Wykonawcy kwot^ odpowiadaj^c^ kwocie przekazu.
2. W przypadku zwrotu przekazow po wyczerpaniu mozliwosci ich dor^czenia lub wydania odbiorcy
kwot przekazow, kwoty te przekazywane bed^ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ci^gu siedmiu
dni roboczych licz^c od uplywu terminu do odbioru przekazu przez odbiorcy, bez potr^cenia
odr^bnej oplaty za zwrot, na rachunek bankowy Zamawiaj^cego
W takich przypadkach Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego
o przyczynach zwrotu.
3. Wykonawca nie moze ograniczyc kwoty przekazu krajowego.

4. Potwierdzenie przyj^cia przekazu do realizacji musi nastqpic w tym samym dniu w ktorym mialo
miejsce zasilenie rachunku bankowego.
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§4

1. Wynagtodzenie ca^kowite z tytulu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty
ztbrutto (slownie:
00/100 ziotych brutto).
la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w § 11 umowy dotyczy nast^puj^cych
elementow
kalkulacji
cenowej (zgodnie
z
zal^cznikiem
nr
1
do
umowy):
(^apis stosownie do deklaragi Wykonaw^ naformulary
podf^elonapiatnosc) -jei^eli do^cvy

informag'i, o ktorej mowa w art, 91 ust,3a

ora^

2. Wynagtodzenie calkowite brutto okreslone w ust 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty,
oplaty i podatki, zwi^zane z realizacji przedmiotu umowy, w tym koszty nadania i dor^czenia oraz
zwrotu przekazow pocztowych oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy, a zatem wszelkie koszty,

jakie Wykonawca poniesie z tytulu nalezytego i zgodnego z obowiizujicymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie za realizacji kazdego z przekazow pocztowych krajowych b^dzie opieralo sii na
sumie wynagrodzenia prowizyjnego od wartosci przekazu krajowego oraz oplaty za dany przekaz —
zgodnie z zalicznikiem nr 1 do umowy. Wielkosc procentowa prowizji od kwoty wysylanej

wynosi:
%. Oplata za jeden przekaz wynosi
zl.
Wynagrodzenie za realizacji kazdego z przekazow pocztowych zagranicznych bidzie opieralo sii na

sumie wynagrodzenia prowizyjnego zagranicznego od wartosci przekazu oraz oplaty za dany
przekaz ~ zgodnie z zalicznikiem nr 1 do umowy. Wielkosc procentowa prowizji od kwoty
wysylanej wynosi:
%. Oplata za jeden przekaz wynosi
zl.
4. Wynagrodzenie za realizacji przekazow platne bidzie w okresach miesiicznych za dany miesiac
z dolu w terminie 14 dni liczic od dnia wystawienia faktury VAT za dany miesiic, na nr konta

Wykonawcy wskazany na fakturze, pod warunkiem,ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajicego nastipi w ci^gu 7 dni roboczych licz^c od dnia wystawienia
faktury. W przeciwnym wypadku termin platnosci faktury VAT okre^a sii jako termin do 10 dni
,liczac od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego.
5. Jako okres rozliczeniowy przyjmuje sii niiesiq,c kalendarzowy.
6. Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym uslugi stanowi suma oplat
za faktyczna ilosc przekazow nadanych i zwroconych po wyczerpaniu mozliwosci doriczenia lub

wydania odbiorcy, wedlug cen jednostkowych brutto podanych w zalaczniku nr 1 do umowy —
ustalona i obliczona w oparciu o dostarczon^ albo udostipnion^ przez Wykonawci na stronie
intemetowej speyfikagi nykonanych using dotycz^c^^ danego miesi^ca rozliczeniowego
(z wyodtibnieniem wykazu przekazow pocztowych zwroconych).
7. Wskazane w zalaczniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe brutto (prowizja procentowa oraz
wysokosc oplaty za jeden przelew) s^ cenami ryczaltowymi i z zastrzezeniem ust.8 nie podlegaj^

zmianie w trakcie obowi^zywania umowy. Wykonawca nie moze do cen wskazanych w zalaczniku nr
1 do umowy doliczac za(mych dodatkowych oplat.

)
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8. Z inicjatywy Wykonawcy ceny jednostkowe brutto wyinieiiione w zataczniku nt 1 do umowy b^d^

mogly zostac obnizone w trakcie realizacji umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Wykonawca do rozliczen z Zamawiajstcym przyjmie ceny jednostkowe nizsze niz okreslone
w zalaczniku m l do umowy, przy jednoczesnym poinformowaniu o tym Zamawiaj^cego
ze wskazaniem terminu, od ktorego obnizenie cen b^dzie obowi^zywaio. Niniejsze zostanie
potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy.

9. Zamawiaj^cy dokonywac b^dzie wysylki przekazow pocztowych stosownie do potrzeb,
a Wykonawca oswiadcza, ze nie b^dzie wzgl^dem Zamawiaj^cego wnosil roszczen z tytulu innej
ilosci wyslanych przekazow pocztowych, w szczegolnosci mniejszej niz okreslone w za^r^niku nr 1
do Timnwy.

10.Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do stalego monitorowania konsumpcji wynagrodzenia calkowitego
umowy, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu.

11.Wynagrodzenie za wykonane w danym okresie rozliczeniowym uslugi dokonywane b?dzie w formie
przelewu,z dolu, na rachunek wskazany przez Wykonawc? na fakturze VAT.
12.Za dzien zaplaty uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.

13.Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetld ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia,
liczone od dnia nast?pnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu
pisemnego wezwania do zaplaty.

14.Pr2eniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^
wymaga pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody Zamawiaj^cego.

15.Faktura VAT powinna uwzgl?dniac ponizsze dane nabywcy, a takze - jezeli dotyczy - zapis
o mechanizmie podzielonej platnosci:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, ul, Rakowiecka

26/30,

02-528 Warszawa,NIP:1070001057.

Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ, ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice.

16.Wykonawca oswiadcza, iz znane mu przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT
(tzw. biala lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.z 2019 r. poz. 1018).
IT.Wplata srodkow finansowych, ktore b?d^ dor?czane adresatowi przekazem pocztowym b?dzie
nast?powala przed nadaniem danego przekazu.
§5

1. Strony zobowi^zuj% si? do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego jpo\^damiania si? o zmianach
dotyczq,cych okreslonych w umowie nazw Stron umowy lub adresow, w tym adresow, do
korespondencji, bez koniecznosci sporz^dzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencj?
dor?czon^ na adresy do korespondencji wskazane w ust 2, kazda ze Stron uzna za prawidlowo
dor?czon^ nawet w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze
Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc za wszelkie negatywne skutki wynikle z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
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2. Strony ustalaj^ ze aktualne adresy do korespondencji

nast^puj^ce:

Wykonawca:

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul.
Kossutha 13, 40-844 Katowice.

§6

1. Reklamacj^ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi obj^tej nimejsz^ umow^
Zamawiaj^cy moze zgiosic do Wykonawcy po uptywie 14 dni licz^c od dnia nast^pnego po
terminie nadania przekazu pocztowego, nie pozniej niz w ci^gu 12 miesi^cy od dnia nadania.
2. Termin udzielenia odpowiedzl na reklamacj? nie moze przekroczyc 30 dni licz^c od dnia
otrzymania reklamacji przez Wykonawcy.
§7

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca odpowiada na
zasadach regulujacych odpowiedzialnosc operatora pocztowego okreslonych w ustawie Prawo
Pocztowe,z zastrzezeniem ust.2-6 niniejszego paragrafu oraz §10 ust.l umowy.

2. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 300 zl, jezeli
Zamawiaj^cy rozwi^ze umow? za 30 dniowym wypowiedzeniem w przypadku raz^cego naruszenia
przez Wykonawc? jej postanowien. Wypowiedzenie umowy winno zostac poprzedzone pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania naruszen z zastrzezeniem, iz w razie niezaprzestania
naruszen w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu, Zamawiaj^cy wypowie umow?.
Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiej^ brak mozliwosci zreaHzowania przekazu
pocztowego.

Raz^ce naruszenie umowy nie wyst^pi w przypadku,gdy przyczyn^ braku mozliwosci zrealizowania
przekazu pocztowego byly okoHcznosci sily wyzszej.
W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie zastosowanie znajdzie §8 ust. 3 umowy.
3. Wykonawca obowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 10 zl za kazdy
dzien zwloki w przypadku nieterminowego nadania przekazow pocztowych (§ 3 ustl), w sytuacji,
gdy zwloka byla wi^ksza niz 2 dni robocze liczone od dnia uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.

4. Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 25 zl za kazdy dzien
zwloki

w przypadku nieterminowego potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu, 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 nast^pilo zasilenie rachunku bankowego Wykonawcy, gdy
zdarzenie mialo miejsce dla co najmniej 10 przekazow w skali miesi^ca kalendarzowego,
5. Wypowiedzenie umowy, o ktorym mowa w ust. 2, winno nast^pic w termime 7 dm licz^c od
uplywu terminu okre£onego w pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, poprzez pisemne
oswiadczenie zlozone Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy odpowiednie
zastosowanie znajdzie §8 ust. a umowy.
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6. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarc2y na pokrycie powstalej szkody,
Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupelniaj^cego.
7.

Umowa moze bye rozwi^zana w drodze porozumienia stron w terminie uzgodnionym mi^dzy
Zamawiaj^cym a Wykonawcy.
8. W przypadku wczesniejszego rozwi^zania Umowy Wykonawcy b^dzie przysiugiwaia wyl^cznie
cz^sc Wynagrodzenia za uslugi zrealizowane do dnia rozwi^zania Umowy, pomniejszona o
wartosci kar umownych naleznych Zamawiaj^cemu na podstawie niniejszej Umowy.

9.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cej, ze wykon^e umowy nie le:^ w

interesie publlcznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj^cy
moze odst^pic od umowy w ci^gu 30 dni od powzi^cia wiadomosci o tych okolicznosciach.
§8
1. Umowa b^dzie realizowana w okresie 12 miesi^cy od dnia

(tu ^stanie

wpisana data rot^poc^cia reali^agi umowy jt. 15.02.2021 r. alba podptiejs^a lub wc^sniejs^a data wska^ana
pr^^ Zamawiajcicego) jt. do dnia
(tu ^ostanie wpisana data ^konc^nia realit^agi umowy jt.
15.02.2021 r. albo pod^iejst^a lub wa^esniejst^ data wskat^ana prt^e^ Zamawiajcicego — w v(aki(nosci od dnia
v(awarcia umowy. Okres 12 miesi^y nalevy ro:(umiec ^odnie ^ art. 112 k.c. — termin 12 miesiicy konctg si^

^ uplywem dnia, ktoy na^ci lub datci odpowiadapocf^tkowemu dniowi terminu)z zastrzezeniem ust.2.
2. Umowa niniejsza przestaje obowi^zywac (wygasa):
a) z chwil^ wydatkowania (wyczerpania) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §4 ust.l
umowy; umowa wygasa rowniez w sytuacji, gdy wysokosc kwoty pozostalej do wydatkowania
nie pozwala na zrealizowanie zadnej z uslug obj^tych przedmiotem umowy, bior^c pod uwag?
potrzeby Zamawiaj^cego; Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? poinformowac o niniejszym
Wykonawc? na pismie (umowa wygasa z chwil^,poinformowania);
b) w dniu uplywu okresu, na jaki umowa zostala zawarta, wynikaj^cego z ust.l, bez wzgl?du
na okolicznosc, czy kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w §4 ust.1 umowy, zostala
wyczerpana;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §4 ust.9 umowy.
Wykonawcy

nie

przysluguj^ z

powyzszych

tytulow

zadne

roszczenia

w

stosunku

do Zamawiajq,cego.
3. W przypadku zakonczenia obowi^zjnvania umowy, Strony zobowi^zuja si? do dokonania w terminie

jednego miesi^ca od zakonczenia jej obowi^zywania, rozliczenia wykonanych usiug, liczby nadanych
oraz zwroconych przekazow pocztoWych, a takze zastosowanych oplat, 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
nastapilo nale:^te wykonanie umowy. Protokol koncowy przygotuje Zamawiaj^cy i przekaze do
uzgodnienia

z Wykonawcy"niezwlocznie po rozliczeniu umowy,o ktorym mowa w ust.3.
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§9
1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisania protokolu koncowego oraz

odpowiedzialnymi za zgodnosc realizacji zamowienia obj^tego niniejsz^ umow^ z postanowieniami
umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^ umow^
, adres e-mail:

lub p

tel.

p

tel.
adres e-mail:

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z ww. osob.
2. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisania protokolu koncowego oraz zobowi^zan^
do nadzorowania realizacji umowy, a takze do dokonywania uzgodnien przewidzianych niniejsz^
umow^ jest

p

tel

lub

, adres e-mail:

3. Do kontaktu w sprawach dotycz^cych zwrotow do nadawcy przekazow po wyczerpaniu mozliwosci
ich dor^czenia lub wydania odbiorcy, Wykonawca wskazuje punkt (placowk?) mieszcz^cy si^ pod
adresem:

tel

adres

e-mail:

faks

4. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l, ust.2 lub ust.3 niniejszego
paragrafu dla swojej skutecznosci b^dzie wymagala jedynie jednostronnego pisemnego
oswiadczenia skierowanego do dmgiej Strony umowy.
§10

Umowa o zachowaniu poufhosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow^, a takze maj^ce bezposredni dost^p do Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacji
niniejszej umowy, zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych
dotyczicych Zamawiajicego, w tym ■ technicznych, finansowych, handlowych, prawnych
i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji
umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca pdpowiada
za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posiuguje si^ wykonujip obowiizki
wynikajice z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych
nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi^dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufhosci w NFZ stanowiica zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Ujawnienie informacji poufnej, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufhosci w NFZ,uprawnia
Zamawiajicego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych
w Umowie o zachowaniu poufhosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor
Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu
poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiajicego zobowi^zane si do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

jako

tajemnica

przedsi?biorstwa

oraz

danych

osobowych

w

granicach

przewidzianych

w obowi^zuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania
tych informacji oraz ich zrodla. /
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§11

1.

2.

3.
4.

Mechanizm podzicloae; platno^ci-jezeli dotyczy
Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowai ptatnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotowkowych ~ polecenie
przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wytnienionych w zal^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushig (D2.U.2020 poz. 106 ze zm.),
Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemie
podzielonej platnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc?
fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym — rachunek VAT.
§12

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie art. 138o
ust.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci,z zastrzezeniem opisanych w umowie wyj^tkow.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepis art.
138o ust.2-4 i nn. ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawa Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^ciu
s^du wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(Katowice).

5. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac umow? zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^.
w zamowieniu nr 21/us/2020 pakiet 11.
✓"
• • •
•
c"
6. Umow? nmiejsz^
sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych
egzemplarzach,z czego jeden egzemplarz
|
^
ffZ 5- Ir
otrzymuje Wykonawca,dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.
7.akc2niki do umowy
1) zat^cznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy i kalkulacja cenowa

2) zal^cznik nr 2 - Regulamin swiadczenia uslug pocztowych Wykonawcy

dotyC^O)

3) zal^cznik nr 3 - Pelnomocnictwo
4) zal^cznik nr 4 - Umowa o zachowaniu poufnosci

ZAMAWIAJACY

§\(^ieg;0
Narodi
KIEROWNIK

Driahi Inwcstycji i Zamowien Public^..^.

^l^skicg ) Oddzialu Wojc\!/6dzkicgo
Narodoweg( Funduszu Zdrowia w Katov/icach

Mariiisz Partyka

WYKONAWCA

;^sv6(hk\egp.
Admit,

SU^ttiBO

r ^Ktilowicacli

l.arod(WCgoFuifdu^1-L^'t^

ffjgr Tei 9S3 Uzdowska
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zat^cznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnobci w NFZ pakiet 1, II

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCi W NFZ

zawarta w dniu

w Katowicach pbmi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -z siedzibq w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,
reprezentowanym przez:

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata petnomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor 6l^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia (petnomocnictwo nr

z dnia

r. - kopia w za^czeniu),

zast^powany przez dalszego petnomocnika:

(pelnomocnictwo nr

z dnia

- kopia w zat^czeniu),

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

z siedzibq w

wpisanym

do

,
, REGON:

pod

, adres;

numerem
wysokosc kapitaJu zaktadowego:

,

;

NIP:
z\

/jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziaJa:

-

, zwanym dalej

„WykonawG^",
0 tresci nast^pujqcej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr

z dnia
(zostanie

, ktorej przedmiotem jest
wypelnione

odpowiednio

do

pakietu) zwanej dalej „umow^ podstawowq", Strony w celu wtasciwej ochrony danych
poufnych udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej
postanawiajq, co nast^puje:
§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostajq wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane
w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiaj^cego lub
przedsi^wzi^c Zamawiaj^cego zwi^zanych z reaiizacjq umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicieiami Stron w zwiqzku
z realizacjq umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie
przez Zamawiajqcego, ktore zostaty utn/valone w uzgodnionej przez strony formie.
Nie stanowiq Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich
sq powszechnie znane lub jawne.

a 1 z5
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§2

1. Z uwagi na udostfpnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje si^ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie
od formy, wjakiej zostaly mu przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych wytqcznie na uzytek prowadzonej
wspotpracy w zakresie reallzacji umowy podstawowej;
3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujq si? one w posiadaniu
Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wytqcznie osobom bior^cym udziat
w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym infprmacje te s?
niezbpdne dia prawidtowej reaiizacji umowy podstawowej:
5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
0 poufnym charakterze udostppnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,
pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania
od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu
poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych
w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie
na takq czynnosc pisemna zgoda iub dokonanie czynnosci jest obiektywnie
niezbpdne w zwi^zku z reaiizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy zobowiqzuje
si?,do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby reaiizacji umowy podstawowej
osobom bioricym udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,
ktore okaz? upowaznienie Zamawiajicemu do udzialu w reaiizacji umowy
podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajicego Iub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu Iub zniszczenia na wtasny koszt
wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze
wszystkimi kopiami b?dicymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia
materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiajicego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowiqzkow dotyczicych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu
kar? umown? w wysokosci 5.000,00 zfotych /stownle: pl?c tysi?cy 00/100 ziotych/
za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na zqdanie Zamawiajqcego,
w terminie do 14 dni liczqc od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osbby biorqce udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy
(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst?pujice po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez podwykonawcow i daiszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie
zobowiizujice ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru
a2z5
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okreslonego w zatqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia
Wykonawca zobowi^zuje si? ztozyc Zamawiajqcemu przed przystqpieniem
do faktycznej reaiizacji umowy podstawowej przez danq osob?. Obowiqzek powyzszy
dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci zwiqzane z wypetnianiem
zobowi^zan Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 r?kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. t^czna wysokos6 kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie
moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi^cdziesiqt procent) wynagrodzenia
catkowitego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 (dot pakietu 1)1 § 4 ust.1 (dot pakietu II)
umowy podstawowej.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,
odszkodowania za zawinione wyt^cznie przez Wykonawc? ujawnlenle informacji
Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar? umown^, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Stron? poszkodowanq z tego tytutu, przekracza wysokosc kary
umownej, o ktorej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

6. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez cafy
czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu iub wygasni?ciu,
a takze w okresie gwarancji i r?kojmi, bez wzgi?du na podstaw? prawn^
(tak kontraktowq, jak i deiiktow^) i przyczyn? tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest
do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedziainosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umysinej;
b) innych przypadkow okresionych bezwzgi?dnie obowiqzujqcymi przepisami prawa.
7. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej iub daisi Podwykonawcy winni
zostac zobowiqzani przez Wykonawc? do przestrzegania zobowiqzan wynikajqcych
z niniejszej umowy.
§3

1. Zobowiqzania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych
ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obpwiqzuj^cych przepisow
prawa.

2. Jezeii Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa iub wezwania s^du bqdz
innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkoiwiek informacji Poufnych,
niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowi^zujqcych przepisow prawa, wezwania sqdu
iub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b?dzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wytqcznie w zakresie wymaganym
prawem oraz zobowi^zany do podj?cia wszelkich uzasadnionych srodkow majqcych
na ceiu upewnienie si?, ze Informacje Poufne s^ traktowane jako poufne.
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§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez swolch pracownikow bqdz inne osoby, ktore b§d^ zaangazowane w proces

realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow).
§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, ztym
ze zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych
i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozosta]^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej
umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czajqc okresu gwarancji i r^kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.
§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia
zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego iub od niego
uzyskanych.
§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,
wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiajqcego s^dowi
powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy
prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9

Zatqcznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania
poufnosci, ktore stanowi jej integrainq cz§sc.
§10

Niniejsza umowa sporzqdzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,
z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca.

Umowa a zachowaniu poufnosci zostanie zawarta odr^bnie w kazdym z pakietow.
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Zatacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswiadczenia

(imi? i nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachpwania poufnosci

Ja n|zej podpisany, reprezentujqc w dniu
Wykonawc? podczas
realizacji umowy na swiadczenie ustug pocztowych w obrocle krajowym
1 zagranicznym - pakiet I, i pakiet II, z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych,
zobowiqzuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

w jakiej zostaiy mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wylpcznie w celu realizacji umowy.

Wyrazarn zgodp na przetwarzariie moich danych osobowych zawartych .w niniejszym
oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z realizacjq
umowy.

Miejscowosc, data

Czytelny podpis

wgr Te\es^ iUzdows}<a
Strona 5 z 5

ia,AUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ .

NARQDOWY FUNDUSZ ZPROWIA \V ZWIAZKU Z ZAWARCIEM DMOWY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarz^iem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych - RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia,z ktorym mogq si? Panstwo kontaktowac w nast^pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
■ za pomoc^ platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
■ e-mailem: sekretariatgpf@nfz.gov.pl

Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Panstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwi^anych z przetwarzaniem danych z
ktorym mog^ si? Panstwo kontaktowac w nast?pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora; j.w.
■ za pomoc^ platformy ePUAP:j.w.
■ e-mailem: iod@nfz.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i
realizacji zawartej umowy.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczegolnosci:
■ Rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit b)i c);
■ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych;
■ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych;
■ ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowo^ci;

■ ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dpst?pie do informacji publicznej;
■ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadaj^ce upowazmienie do
pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzuj^cego (w tym na
podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dost?pie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych). Dane
osobowe mogq zostac przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow?
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pahstwa dane osobowe mog^ bye rownie^;- przekazywane
do pahstwa trzeciego na podstawie obowi^jqcych przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego.

Pahstwa dane osobowe b?d4 przechowywane przez okres niezb?dny na potrzeby realizacji ustawowych
zadah Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeh oraz zadah wynikaj^cych z ustaw szczegolnych,
w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysluguje prawo do;

r\

A

■ dost?pu do tresci swoich danych osobowych;
■ sprostowania danych osobowych;
" ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

■ wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.

Kazde z w/w z^dah zostanie rozpatrzone zgqdnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych braz uchylenia.dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych).

'

BKi^ffilSM^#'^iOlJPODA3SiDANYCH
Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale moze -wynikac z-przepisow .prawapowszechnie obowi^zuj^cego, a ich-nie podanie uniemozliwi zawarcie i realizacj^ umowy.
Panstwa dane nie ooshi^ do zautomatvzowaneeo nodeimowania decvziiTiak rowniez profilpwania.

Nrzamdwienia: 21/us/2020

wz6r o^wiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufno^ci.

(imif i nazwisko)

(nazw'a Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZEIVIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcy podczas realizacji umowy nr

w siedzibie ^I^skiego OWOTZ w Katowicach,z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufhych,zobowiqzuje
si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedniiotem ktorej jest Swiadczenie using pocztowych w obrocie krajowyin i zagranicznym pakiet I i pakiet n, w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni^ciu lub rozwiazaniu umowy,
niezale^ie od fprmy, wjakiej zpstaly mi przekazane;
\
2). wykorzystywania Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy wylqcznie w celu
realizacji uniowy.

miejscowosc, data

czytelr^ podpis

(jzdovvs'^3

Nr zam6wienia: 21/us/2020

- wz6r o^wiadczenia (grupa kapitatowa) - pakiet I, II

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

]ako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 21/us/2020 w pakiecie
I/II* o^wiadczani;ze:
nalez^*
nie nalezq*

do tej samejgrupy kapitglowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, a ochronie
konkurencji i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm,),z innym wykonawcq lub
wykonawcami,ktdrzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu. **
**

niepotrzebne skreslic

**W przypadku przynaleznosci do tej same] grupy kapitatowej viykonawca moze zto^c wraz
z oswiadczeniem dokumeniy lUb informgcje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym v\ykonawcq
nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grupq kapitalowq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustaviy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow nalefy rozumiec ws^stkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani
w sposdb bezposredni lub posredni przez jednego przedsiqbiorc^, w tym rowniez tego
przedsiqbiorcq.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajqcemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronle internetowej [www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp bez wezwariia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

pngr Tere

wzor informacj't, o ktorej mowa w art, 91 ust3a pzp
oraz podzielona pfatnosc- pakiet I, //

Nr zamowienia: 21/us/2020

I. Informuj^, iz wyborztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaleznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2
1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cegp obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow 1 ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazujp
ponizej:

a) nazwp (rodzaj) towaru/usiugi, ktorego dostawa/swiadczenie bpdzie prowadzic
do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru/usiugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena
netto:

II. Informuj^, iz zaptata winna zostac dokonana:
w zaleznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzieionej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzieionej ptatnosci,
- CO odnosi sip do nastppujqcych towarow iub ustug:

(Wykonawca mpze sporzpdzic stosowny zat^cznik, zawieraj^cy wykaz towarow Iub ustug)
Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug.

Imlp i nazwisko upetnomocnionego przedstawrciela Wykonawcy:

Data
I

podpis

,ia.DC/A
mgr Ten saVzdo -

Nr zamowienia: 21/us/2020 pakiet L

wzor zafqcznika nr 3 do umowy nr

(pakiet I)

Wykaz punktow(placowek) nadawczo-odbiorczych Wykonawcy

Jednostka organizacyjna ZAWIAWIAJACEGO/NADAWCY

Jodnobtka organizacyjna WYKONAWCY-przyjmuj^ca przesyf^^

Dane maszyny frankujqccj/tcrminala pocztowcgo

\

'
1 :

L.p.

Nazwa jedhostki organizacyjnej

Siedziba

ZAMAWIAJACEGO/NADAWCY

(kod pocztowy,
miejscowosc)

Adres

(ulica, nr)

Finna

Model

Numer

fabryczny

Cechy

identyfikacyjne
datownika' "

Punkt(placowka)
nadnwczo-odbiorcza

Siedziba

(kod pocztowy,
miejscowosc)
■

1 .

2

3

4

40-844

Katowice

5

6

7

8

Neopost

IJ80

12100015

Neopost

IJ80

12100023

Postalia

UJtimail 90

3590020

Narodpwy Fundusz Zdrowia
1

^l^ski Oddziai Wojewddzki

Ul. Kossutha
13

w Katowlcach

Narodowy Fundusz Zdrowia
2

Sl^ski Oddziai Wojewddzki

40-844

Katowice

UI. Kossutha
13

w Katowlcach

Narodowy Fundusz Zdrowia
3

^l^ski Oddztat Wojewodzki

40-844

Katowice

UI. Kossutha
13

w Katowicach

Narodowy Fundusz Zdrowia
4

Slqski Oddziat Wojewddzki
w Katowicach

40-844

Katowice

UI. Kossutha

ASCOM

13

HASLER

6341775

9

.

10

11

12

13

Nr, zamowienia: 21/us/2020

Piecz^tkajednostki organizacyjnej
wystawiajqcej upowaZnienie
Upowaznienie
do odbiom i nadania przesyiek w ramach realizacji umowy nr....z dnia...

Upowaznienie nr

wydane dnia

Imi? i nazwisko

upowainiony jest do odbioru i nadania przesytek w ramach realizacji umowy.
Upowaznienie jest wazne, wraz z dokumentem tozsamosci

seria l nr

N

S

,

^

od dnia rozpocz^cia do dnia zakohczenia obowi^zywania umowy.

.

ZAMAWIAJ^CY

.

WYKONAWCA

Nr zamowienia: 21/us/2020 pakiet II
wzor zat^cznika nr 3 do umowy nr

(pakiet II)

Wykaz piinktrSw (placowek) nadawczo-odbiotczych Wykonawcy

Jcdnostkd organizacyjna WYKONAWCY-przyjmujaca przcsylki

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJACEGO/NADAWCY

L.p.

1

Nazwa jednostkl organizacyjnej

Siedziba

ZAMAWIAJACEGO

(kod pocztowy,
miejscowosc)

2

6lgski OW NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

3

4

Adres

Punkt(placowka)

(ulica, nr)

nadawczo odbiorczn

5

6

Siedziba

(kod pocztowy,

Adres (ulica.nr)

micjscowosc)
7

8

9

Nr zamowienia: 21/us/2020

Piecz^tkajednostki organizacyjnej
wystawiaj^cej upowaZnienie
Upowaznienie
do odbioru i nadania przesyiek w ramach realizacji umowy nr .... z dnia.

Upowaznienie nr

wyd^e dnia

Imif i nazwisko

upowazniony jest do odbioru i nadania przesylek w ramach realizacji umowy.
Upowa:^enie jest wazne, wraz z dokumentem tozsamosci

seria i nr

,

ZAMAWIAJ^CY

od dnia rozppcz^cia do dnia zakohczenia obowi^zywania umowy.

WYKONAWCA

