
Nr zam6wienia: 17/pn/2018

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowien publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzpj'),
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha ijs,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego

w przedmiocie: dostawa I wdrozehle oprogramowania do archiwizacji 1 korelacji zdarzeh oraz

swiadczenie asysty technicznej (zamowienie nr 17/pn/2018).

1) Kwota, jak^ Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, wynosi
500.000,00 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyii oferty w terminie:

Oferta nr 1 - Media Sp. z o.o., ul. Piotrowicka 61, 40-723 Katowice;

Oferta nr 2 - EMCA S.A., ui. Wiejska 20, 00-490 Warszawa;

Oferta nr 3 - Orion instruments Polska Sp. z o.o.. Pi. Grzybowski 10, 00-104 Warszawa;

Oferta nr 4 - COMP S.A., ui. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa;

Oferta nr 5 - Apius Technologies S.A., ui. Moniuszki 50, 31-523 Krakow;

Oferta nr 6 - Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice;

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarti
w ofertach.

Cena ofertv

Oferta nr 1 - cena oferty: 455.970,84 zt brutto;
Oferta nr 2 - cena oferty: 136.530,00 zt brutto;

Oferta nr 3 - cena oferty: 455.346,00 zt brutto;

Oferta nr 4 - cena oferty: 468.820,00 zt brutto;

Oferta nr 5 - cena oferty: 496.000,00 zt brutto;

Oferta nr 6 - cena oferty: 476.010,00 zt brutto.

Termin wykonania zamowienia: J
W ofercie nr 1 zobowiqzano si? zreaiizowac przedmiot zamowienia z zachowaniem nast?pujqcych
terminow: |

a) dostawa i wdrozenie systemu SIEM: w terminie do dnia 31.12.2018 r.; pod warunkiem
podpisania umowy przed 30.11.2018 r.

b) swiadczenie asysty technicznej dia systemu SiEM: w okresie 24 miesi?cy iicz^c od dnip
podpisania protokotu wdrozenia, przy czym do 40 osobogodzin prac konsuitacyjno-serwisowyph
przeznaczono do wykorzystania w okresie 12 miesi?cy iiczqc od dnia podpisania protokotu
wdrozenia.

W kazdej z pozostatych ofert, tj. od numeru 2 do numeru 6, zobowigzano si? zreaiizowac
przedmiot zambwienia z zachowaniem nast?pujqcych terminow:
a) dostawa i wdrozenie systemu SIEM: w terminie do dnia 31.12.2018 r.;
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b) swiadczenie asysty technicznej dia systemu SIEM: w okresie 24 miesi^cy licz^c od dnia

podpisania protokotu wdrozenia, przy czym do 40 osobogodzin prac konsultacyjnc-serwisowych

przeznaczono do wykorzystania w okresie 12 miesi^cy liczqc od dnia podpisania protokotu

wdrozenia.

Okres gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

W kazdej z ofert zaoferowano 24-nniesieGznq gwarancj? oraz 24-miesi?czn^ r^kojmi? za wady

przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

Warunki ptatnosci

W kazdej z ofert zaakceptowano warunki ptatnosci okresione we wzorze umowy.

Ponadto. podczas otwarcia ofert odczvtano nasteouiace informacie.

Oferta nr 1:

W ramach systemu SiEM:

1) zaoferowano 50 sztuk licencji na GB/dzieh;

2) zaoferowano nieiimitowang iiczb? iicencji na urzqdzenia;

3) zaoferowano rozwiqzanie reaiizujqce funkcjonainosci opisane w pkt 2.9.6 formularza opis
przedmiotu zamowienia umoziiwiaj^ce zdefiniowanie wymaganych raportow.

Oferta nr 2:

W ramach systemu SiEM:

1) zaoferowano nieiimitowang iiczb? iicencji na GB/dzien;

2) zaoferowano nieiimitowanq iiczb^ iicencji na urz^dzenia;

3) zaoferowano rozwi^zanie reaiizujgce funkcjonainosci opisane w pkt 2.9.6 formularza dpis
przedmiotu zamowienia umozliwiaj^ce zdefiniowanie wymaganych raportow.

Oferta nr 3: |
W ramach systemu SIEM: i
1) zaoferowano nieiimitowanq iiczb^ licencji na GB/dzieh; |
2) zaoferowano nieiimitowan^ liczb? licencji na uiz^dzenia; |
3) nie zaoferowano rozwiqzania realizuj^cego funkcjonainosci opisane w pkt 2.9.6 formularza opis
przedmiotu zamowienia umozliwiaj^cego zdefiniowanie wymaganych raportow.

Oferta nr 4:

W ramach systemu SIEM:

1) zaoferowano 80 sztuk licencji na GB/dzieh;

2) zaoferowano nielimitowan^ iiczb? licencji na uiz^dzenia;

3) nie zaoferowano rozwi^zania reaiizujqcego funkcjonainosci opisane w pkt 2.9.6 formularza opis
przedmiotu zamowienia umozliwiajgcego zdefiniowanie wymaganych raportow.
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Oferta nr 5:

W ramach systemu SIEM:

1) zaoferowano 15 sztuk licencji .na GB/dzieh;

2) zaoferowano 15 sztuk licencji na urz^dzenia;

3) zaoferowano rozwi^zanie realizuj^ce funkcjonalnosci opisane w pkt 2.9.6 formularza opis

przedmiotu zamowienia umozliwiaj^ce zdefiniowanie wymaganych raportow.

Oferta nr 6:

W ramach systemu SIEM:

1) zaoferowano 30 sztuk licencji na GB/dzieh;

2) zaoferowano 200 sztuk licencji na urz^dzenia;

3) zaoferowano rozwi^zanie realizuj^ce funkcjonalnosci opisane w pkt 2.9.6 formularza opis
przedmiotu zamdwienia umozliwiajqce zdefiniowanie wymaganych raportow.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie mternetowei
informacii. o ktdrei mowa w art. 86 ust.5 pzo. przekazuje Zamawiajqcemu o^wiadczenie o przynaleino^ci
tub braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitafowej, a ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ;re
ztoieniem o^wiadczenia, Wykonawca moie przedstawid dowody, ze powi^zania z innym Wykonawcq n/e
prowadzq do zakfdcenia konkurencji w post^powaniu

0 udzielenie zamdwienia (patrz: SIWZ).
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