
Nr zam6wienia; 18/pn/2018

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

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp"),

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowla $l^ski Oddzlat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotyczgpe przetargu nieograniczonego

w przedmiocie: swiadczenie ustugi transmisji danych na potrzeby pofqczenia jednostek

terenowych Sl^skiego OWNFZ - zamowienie nr 18/pn/2018

1) Kwota, jak^ Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, wynosi

167.870,40 ztbrutto.

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

Oferta nr 1 - T-Mobiie Poiska S.A. ui. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Oferta nr 2 - SQS Poiska Szymon Wysokihski ui. 6wi?tokrzyska 12 iok. 501, 30-015 Krakow
Oferta nr 3 - 3S S.A. ui. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice

3) Cena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte

w ofertach:

Oferta nr 1 - cena: 236.160,00 zt brutto

Oferta nr 2 - cena: 213.803,52 zt brutto

Oferta nr 3 - cena: 149.371,20 zt brutto

W kazdei z ww. ofert zaoferowano:

»Termin wykonania zamowienia:

a) jezeii zawarcie umowy nastqpi przed dniem 16.11.2018 r. - zobowiqzanie do zakohczenia

wszelkich czynnosci niezb^dnych do uruchomienia ustugi do dnia 30.11.2018 r. oraz

zobowigzanie do swiadczenia ustugi transmisji danych przez pkres 24 miesipcy poczqwszy
od dnia 01.12.2018 r.;

b) je±eli zawarcie umowy nast^pi po dniu 16.11.2018 r. - zobowiqzanie do zakohczenia

wszeikich czynnosci niezb^dnych do uruchomienia ustugi w ci^gu 14 dni iiczqc od dnia

zawarcia umowy oraz zobpwi^zanie do swiadczenia ustugi transmisji danych przez okres

24 miesipcy liczqc od dnia nastppnego po dniu zakohczenia wszeikich czynnosci

niezbpdnych do uruchomienia ustugi.

/Przez zakohczenie wszeikich czynnosci niezb^dnych do uruchomienia usiugi rozumie sig

zakohczenia wszeikich dziaiania iub czynnosci, w tym instaiacyjnych, umoziiwiajqcych rozpoczgcie

efektywnego swiadczenia usiugi w kazdej iokaiizacji zgodnie z warunkami niniejszego

zamowienia./

»Okres gwarancji (i rpkojmi za wady): nie dotyczy.

»Warunki ptatnosci: zaakceptqwanO warunki ptatnosci okresione we wzorze umowy.
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Nr zam6)/vienia; 18/p'n/2018.

Ponadto. zaoferbwano:

»tiririin usuni^cia awarii:

Oferta nr 1 - 24 godziny licz^c od mornentu zgtQszenja awarii przez Zamawiaj^cego

Oferta nr 2 - 24 godziny liczqp dd moitientu zgtoszenia awarll przez Zarriawlaj^cego
Oferta nr 3 - 24 godziny licz^c od momentu zgtoszenia awarii przez Zamawiaj^cego

» Lqczna moo urz^dzeh:

Oferta nr 1 - 1970 W (Wat)

Oferta nr2- 362W(Wat)

Oferta nr 3 - 166 W (Wat)

» Przepustowosc tgczy:

Oferta nr 1 - wariant B

Oferta nr 2 - wariant B

Oferta nr 3 - wariant B

AA/ariant B:

Katowice, ul. Kossutha 13- 100Mbps

katqwice, ul. Gqspqdarcza 12r^1 OOMbps
Lokallzacje zdaine typ 1 -15Mbps,

Lqkalizacje zdaine typ 2-7 8Mbps/

Zgodnle z ad. 24 ust:i1pzp, Wykonawca, w termlnle 3 dni od zamleszczenla na stronle Internetqwej
InformacJI, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazfjje Zamawiajqcernu q^wladczenle o przynalezno^cllub

braku przyhalezno$ci do tej samej grupy kapltalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp, Wraz ze
zfbzenlem odwiadczenia, Wykonawca moze przedstawld dowody, ze powlqzania z Innym Wykonawqq nie

prowadzq.do zakldcenia konkurencjiwpostqpowanlu o udzielenle zamdwienid (patrz: SIWZ).
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