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Opis przedmiotu zamowienia i kalkulacja cenowa pakiet n

1. Opis

1. Przedmiotem zambwienia jest bwiadczenie przez Wykonawc^ usiug pocztowych polegaj^cych
na realizowaniu przekazbw pocztowych nadawanych przez 6l^ski Oddzial Wojewbdzki Narodowego
Funduszu Zdrowia.

2. Szacunkowe dane dotycz^ce ilosci i kwot przekazbw pocztowych:
a) szacunkowa miesi^czna kwota wypiat wynosi 50 000,00 zf;
b) szacunkowa miesi^czna ilo§6 wypiat wynosi 10 szt.
c) w okresle 12 miesi^cy poprzedzajqcych dat? zatwierdzenia SIWZ brak byto zambwionych przekazbw

zagranlcznych.
3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do zmiany iloSci wyplat oraz wyptaconych kwot w zaleznoSci
od potrzeb.
4. Przedmiot zambwienia b^dzie realizowany w terminie okreblonym w umowie lub do dnia
wykorzystahia maksymainego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy jego wykorzystanie
nast^pl przed upiywem tego terminu.
5 Zamawiaj^cy jest zobowiqzany do kontroli wykorzystania wartobci umowy.
6. Uruchomienie Swiadczenia uslugi musi nast^plb niezwtocznie po zawarciu unnowy.
7. Przedmiot zambwienia obejmuje;
1) reaiizowanie przekazbw pocztowych w obrocie krajowym adresatom wskazanym przez

Zamawiaj^cego;
2) zwrot kwot pieni^iinych okreSlonych w przekazach pocztowych do Zamawiaj^cego w przypadku

wyczerpania mo2:liwobci 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) reaiizowanie przekazbw w obrocie mi^dzynarodowym (przekazy pocztowe zagraniczne) adresatom
wskazanym przez Zamawiaj^cego oraz zwrot kwot pieni^2nych okreblonych w przekazach pocztowych
do Zamawiajqcego w przypadku wyczerpania mo2iiwobci dor^czenia lub wydania adresatowi
zagranicznemu.
8. Nadawca przekazbw - Zamawiaj^cy b^dzie nadawat przekazy pocztowe od poniedziatku do pi^tku
z wyt^czeniem dni wolnych od pracy.
Wykonawca nie mo2e ograniczyb kwoty przekazu.
9. Potwierdzenie przyj^cia do realizacji przekazu musi nast^pib w tym samym dniu w ktbrym nastfpuje
zasiienie rachunku bankowego pod warunkiem, 2e przelew b^dzle prawidtowo opisany.
10. Wykonawca jest zobowi^zany do dor^czenia adresatom kwot pieni§2nych okresionych
w przekazach pocztowych na kazdy wskazany przez Zamawiaj^cego adres.
11. Przyj^cie przez Wykonawcy przekazu pocztowego b^dzie dokonywane przekazem elektronicznym,
nadawanym poprzezaplikacj^ udost^pnionqZamawiajqcemu przez Wykonawcy na stronie Internetowej
Wykonawcy, i b^dzie polegato na:
а) zaiogowaniu si^ do apiikacji na stronie internetowej Wykonawcy w ceiu nadania przekazbw;
c) przekazaniu przez Zamawiaj^cego przeiewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcy
brodkbw pieni^±nych w wysokobci rbwnej sumie kwot przekazbw.
Wynagrodzenie za realizacji przekazbw zostanie obiiczone na podstawie ceny jednostkowej
za realizacji przekazu oraz ilo6ci nadanych przekazbw.
12. Aplikacja do wysytania przekazbw musi bye udostipniona na stronie internetowej Wykonawcy
i posiadab nastipujqce funkcje:
1) Mozliwobb pracy wieiu u±ytkownikbw w tym samym czasie w ramach jednego kilenta,
2) Logowanie do apiikacji poprzez stroni internetowq,
3) Moziiwosc rejestracji przekazu ricznie (dane adresata, kwota przekazu, tytuf, przyczyna zwrotu),
4) Automatyczne naiiczanie optat za wyslane przekazy,
5) Sprawdzenie stanu realizacji przekazu,
б) Moziiwosc wydrukowania:
a) potwierdzenia nadania przekazu,
b) pocztowej ksi^2ki nadawczej,
c) raportu stanu realizacji,
d) zestawlenia zwrbconych przekazbw,
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Zamawiaj^cy dopuszcza mo2liwo§6 realizowania przekazow pocztowych w plac6wce pocztowej
w sytuacjach opisanych we wzorze umowy.

13. Niezwiocznie pozawarciu umowy-wprzypadku, gdy Strony uznaj^ przeszkolenie za konieczne do
prawidiowej realizacji umov\^ - Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiaj^cegp pracownikbw
wyznaczonych przez Zamawiajqcego w zakresie obstugi aplikacji do wysyfania przekaz6w.
14. W przypadku awarii aplikacji do wysylania przekazbw Zamawiaj^cy 1 Wykonawca (osoby
upowaznione do nadzorowania umowy) ustaiq awaryjnq procedure nadawanla przekazbw,
w szczeg6lno6ci w zale^no^cl od potrzeb: adresy ppczty eiektronicznej, na ktbre bpdq wysyiane dane
do nadania przekazbw, spos6b zabezpieczenla danych pVzed nieuprawnionym dostppem, spos6b
dostarczania danych do nadapia przekazbw na no^nikach elektronicznych.
W przypadku uruchomienia awaryjnej procedury nadawania przekazdw ceny oraz prowizje okreslone
w umowie nie ulegaj^ zmianie.

,  15. Wykonawca jest zobowi^zany do dorpczenia odbiorcy kwoty pienlp2nej okre^lonej w przekazie
pocztowym albo zawiadomienia o prbbie dorpczenia najpbzniej w ci^gu 7 dni roboczych, liczqc od
dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotq okreSlon^ w przekazie pocztowym.
16. Za dni robocze uznaje sip dni od ponledziaiku do piqtku z wyl^czeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
17. W przypadku, gdy dorpczenie kwoty pienip^nej okreSlonej w przekazie pocztowym nie byio mo2liwe
z powodu nieobecnoSci odbiorcy, Wykonawca jest zobowiqzany wystawic awizo zawierajpce
CO najmniej nastppuj^ce informacje:
a) datp i godzlnp obecno^ci dorpczyciela u odbiorcy,
b) podpis lub identyfikator umozliwiajqcy jednoznaczne ustalenie danych osobowych dorpczyciela
(w szczegbinosci w przypadku reklamacji),
c) Informacjp, w jakiej placowce pocztowej I w jakich godzinach mo^na osobibcie odebrab kwotp
przekazu.
18. Awizo jest wa2ne 7 dni od datyjego wystawienia.
19. W przypadku, gdy odbiorca nie odbierze kwoty przekazu we wskazanej placowce Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowi^zany ponownie awizowab z zachowaniem zasad okreblonych w pkt 17 i nn.
20. Kwoty pienip2ne okreblone w przekazach pocztowych, ktbre nie zostaly wyptacone odbiorcy,
Wykonawca jest zobowi^zany zwrbcib przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego w ci^gu 7 dni
roboczych po uptywie terminu do ich odbioru przez odbiorcp przekazu.
22. Zamawiaj^cy oraz adresat przekazu maj^ prawo zgtoszenia do Wykonawcy reklamacji dotycz^cej
realizowania przekazu pocztowego.

2. Kalkulacja cenowa

Tabela A

Lp.

Szacowana warto^^

kwoty przekaz6w
krajowych brutto

wzl

Szacowana

liczba

przekaz6w

WysokoSd opiaty
za jeden przekaz
krajowy brutto w

z\

Lqczna wartoid
za przekazy brutto

(wartoS^ C X warto^i D)

Wysoko§{ prowizji
pobieranej od kwoty
jednego przekazu
wyraiona w %

L%czna wartoS£ prowizji
(warto56 B x wartoid F)

WartoSi brutto

usiugi w zi
(suma E oraz G)

A B C D E F G H

1 800 000,00 120
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Tabela B

Lp.

Szacowana wartold

kwoty przekaz6w
zagranicznych

brutto

wzl

Szacowana

liczba

przekaz6w

Wysoko§6 opiaty
za jeden przekaz

zagraniczny
brutto w z\

Lqczna warto^i
za przekazy brutto

(wartoSi C x wartoid D)

Wysoko^^ prowizji
pobieranej od kwoty
jednego przekazu
wyraiona w %

L^czna warto^d prowizji
(wartoS6 B x wartoS6 F)

WartoSi brutto

usiugi w zi
(suma E oraz G)

A B C D E F G H

2 30 000,00 5

Tabela C

Lp.

Szacowana

liczba

z^vrotdw

krajowych

Wysoko56 opiaty
za jeden zwrot

krajowy brutto w
z!

L^czna warto^d
za z^vroty brutto

(wartoid B x wartold C)

A B C D

3 5

Tabela ][)

Lp.

Szacowana

liczba

zwrotdw

zagranicznych

Wysoko^d opiaty
za Jeden zwrot
zagraniczny
brutto w zl

L^czna warto^d
za zwroty brutto

(wartoid B x warto^d

C)

A B C D

4 2

Cena brutto oferty; wartosc brutto usfugi z tabeli A + wartosc brutto usiugi z tabeli B +
l^czna wartosc za zwroty brutto z tabeli C + Iqczna wartosd za zwroty brutto z tabeli D

zi brutto

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data
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podpis

- - V-.

mgr Terdsa Uzdowska


