
Nr sprawy: WAG-II.261.74.2019 Nrzam6wienia: 10/pn/2019
Nr pisma: WAG-II.W.t|^5MP-2019

Ihformacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zampwieri publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej .,pzp"),
Zamawjaj^cy; Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewpdzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamleszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieogranlczonego

w przedmiocie: zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej poiegajqcej na modernizacji

Instalacjl kllmatyzacjl na V 1 ill kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy

ul. Kossutha 13 - budynek A (zamowienle nr 10/pn/2019).

1) Kwota, jak^ Zamawlaj^cy zamlerza przeznaczyc na sfinansowanle zamowienia wynosi

565 800,00 zt brutto.

2) FIrmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminle:

Oferta nr 1 - ADG Sp. z o.o., ul. Gornosl^ska 7, 41-500 Chorzow

Oferta nr 2 t Mabapa-Flrma Produkcyjno-Ustugowo-Handlowa Plotr Chudoba,
ul. Daszyhskiego 427, 44-151 Gliwice

3) Cena, termln wykonania zamowienia, okres gwarancji i warunki ptatnosci zawarte w ofertach.

Cena pfertv
Oferta nr 1 - cena oferty: 531 975,00 zt brutto,

Oferta nr 2 - cena oferty: 699 500,00 zl brutto.

Termin wykonania zamowienia:

W ofertach zaakceptowano termin wykonania zamowienia okresiony we wzorze umpwy.

Okres qwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

Oferta nr 1 - 60-miesi§czna gwarancja 1 rfkojmia za wady

Oferta nr 2 - 60-miesipczna gwarancja 1 rpkojmia za wady

Warunki ptatnosci

W ofertach zaakceptowano warunki ptatnosci okresione we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacii,
o ktorei mowa w art. 86 ust.5 ozo. przekazuje Zamawiajqcemu osvyiadczenie o przynaleznosdi tub braku

przynaleznosci do tej same] grupy kapitafowej, a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem

oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zaktocenia
konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SiWZ).
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