
Nr sprawy: WAG-II.261.132.2019
Nr pisma: WAG.II.W3$&'f?.EA.2019

Nr zamowienia: 16/pn/2019

Infprmacja zamieszczana na stronie internetowej na ppdstawie
art. 86 iist.5 iistawy Prawp zampwien publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katpwice, zamieszcza nast^pujace informacje dotyczace przetargu nieogranlczonego
w przedmiocle: robota budowlana - wykonanie awaryjnegp oswietlenia ewakuacyjnego
w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz vvykonanie systemu alarmowego
przeciwpozarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
(zamowlenle nr 16/pn/2019 pakiet I i pakiet ll)f

1) Kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanle zamowienia:
149 227,40 zt brutto, tj. pakiet I: 40 776,75 zt brutto; pakiet II: 108 450,65 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktprzy ztozyli oferty w terminie:
Oferta nr 1 - HELEN-EL HELENA GREGULSKA, ul. Warszawska 8/1, 44-100 Gliwice

(oferta na pakiet I oraz na pakiet II);
Oferta nr 2 - KABE , Systemy Alarmpwe Sp. z o.o., ul. Waryhskiego 63, 43-190 MIkotow
(oferta na pakiet II);

Oferta, nr 3 - FROH KRZYSZTOF FROHLICH, ul. J. Dzlerzonia 28, 41-707 Ruda Slaska
(oferta na pakiet I oraz na pakiet II).

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

Nr oferty Cena oferty - pakiet 1 Cena oferty-- pakiet II
Oferta nr 1 42 733,95 Zi brutto 113 099,78 zt brutto
Oferta nr 2

- 120 721,76 zt brutto
Oferta nr 3 40 621,52 zi brutto 108 299,90 zt brutto

Termin wykonania zamowienia:

W ofertach zaakceptowano termin wykonania zamowienia okreslony we wzorze umowy na pakiet I
oraz pakiet II

Okres gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

W ofertach zaakceptowano okres rekojmi za wady okreslony we wzorze umowy na pakiet I oraz
pakiet II, tj.:

Pakiet I

yVykonawca winien udzielic gwarancji I rpkojmi za wady przedmiotu zamowienia, tj. na wykonane
roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastospwane materiaty i urz^dzenia, a takze
na pozostate elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancjq lub rpkojmiq za wady,
na warunkach okreslonych we wzorze umOwy - pakiet I.
Wykpnawca winien udzielic na przedmiot zamowienia 60-miesiocznej gwarancji i rpkojmi za wady,
za wyj^tkiem zainstalowanych urz^dzeh awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, na ktdre
Wykonawca winien udzielic 36-miesiocznej gwarancji i rokojrhi za wady.
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Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia ppdpisania protokotu odbioru
robot budowlanych, konczy. zas wraz z uptywem odpowiednio ,36 albo 60 miesi?cy licz^c od dnia
podpisania protokotu koncowego.

»W ramach udzielonej 36-miesl?cznej gwarancji na urz^dzenia, w catym okresie jej trwania,
Wykonawca zobowlqzany b?dzie "do bezptatnego serwisowania zainstalowanego systemu,
na warunkach okreslonych we wzorze umowy - pakiet I.

Pakiet II

Wykonawca. winien udzieiic gwarancji I r?kojml za wady przedmlotu zamowienia, tj. na wykonane
roboty budowlane, w tym na wykonane Instalacje oraz zastosowane materlaty I urz^dzenla, a takze
na pozostate elementy zamowienia, ktore mozna objqc gwarancjq lub r?kojmlq za wady,
na warunkach okreslonych we wzprze umowy - pakiet II.

Wykonawca winlen udzlellc na przedmlot zamowienia 60-miesl?cznej gwarancji I r?kojml za wady.
Bleg okresu gwarancji I r?kojml za wady przedmlotu zamowienia rozpoczyna si? od dnia
podpisania protokotu odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z uptywem 60 - mlesl?cznego
okresu gwarancji I r?kojml za wady llczqc od dnia podpisania protokotu koncowego.

»W ramach udzielonej gwarancji na przedmlot zamowienia, w catym okresie jej trwania,
Wykonawca zobowl?zany b?dzle do bezptatnego serwisowania zainstalowanego systemu,
na warunkach okreslonych we wzorze umowy - pakiet 11.

WarunkI otatnoscl

W ofertach zaakceptowano warunkl ptatnosci okreslone we wzorze umowy na pakiet I oraz pakiet

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, iv terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacii.
0 ktorej mowa w art. 86 ust.5 ozo. p'rzekazuja Zamawiajeicemu, oswiadcZenie a przynaleznosci lub :'braku
przynaleznosci do tej same] grupy kapitafowej, o 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 zakiqcenia
kdnkurencji w postppowaniu d udzielenie zamdwienia (patrz: SIWZ).
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