
Nr sprawy: WAG-II.261.75.2019 Nr zamowienia: 13/pn/2019
Nr pisma: WAG-II.W..^3O,.EA.2019

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"),
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast?puj^ce informacja dotyczqce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: robota budowlana - zakup 1 montaz instaiacji 2 kpl. kllmatyzatorow
precyzyjnych w pomleszczeniu serwerowni na ill kondygnacjj w budynku A przy
ul. Kossutha 13 Katowlcach (zamowienia nr 13/pn/2019)

1) Kwota, jak^ Zamavyiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi
317.388,50 zt brutto.

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

Qferta nr 1 - AIRCO Sp. z o.o. 43-143 L^dziny, ul. Oficerska 4
Oferta nr 2 - Mabapa-Flrma Produkcyjno-Ustugowo-Handlowa Piotr Chudoba,

ul. Daszyhsklego 427, 44-151 Gllwlce

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

Cena ofert

Oferta nr 1 - cena oferty: 306.496,32 zt brutto

Oferta nr 2 - cena oferty: 344.944,28 zt brutto

Termin wvkonania zamowienia:

W kazdej z ofert zaoferowanO terrriin wykonania zamowienia: do dnia 31.12.2019r.,
z zastrzezeniem §4 wzoru umowy.

Okres gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

Oferta nr 1 - 36-m[es!^czna gwarancja I r^kojmia za wady
Oferta nr 2 - 60-miesi^czna gwarancja i r^kojmia za wady
Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokotu odbioru
robot budowlanych, kohczy zas wraz z uptywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu
gwarancji i r?kojmi za wady iicz?c od dnia podpisania protokotu kohcowego.

Warunki ptatnosci

W ofertach zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone 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 ustS pzo. przekazuje ZamawiaJ^cemu oswiadczenie o przynaleznosci tub braku
przynaleznosci do tej same] grupy kapitafowej, a ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zfozepiem
oswiadczenie, Wykonawca mote przedstawic dowody, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakiocenia
konkurencji w postqpowaniu o udzieienie zamowienia (patrz:
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