
Nrsprawy: WAG-ll.261.134,2019
Nr pisma: WAG-II.Wi?!l.^-.4.EAd.2020

Nr zam6wienia: 25/pn/2019

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamdwieh 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 Oddzial Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacja dotycz^ce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie; ustuga sprzqtania w oblektach Sl^sklego Oddziatu Wojewddzkiego
Narodowegp Funduszu Zdrowia (zamowienie nr 25/pn/2019 pakiet 1 i pakiet I!).)

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinanspwanie zamowienia:
741. 551,34 zt brutto, tj. pakiet i: 519.547,00 zt brutto; pakiet li: 222.004.34 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie:
Oferta nr 1 - Ekoenergia Sp. z o.o., ul. WojSka Polskiego 9-11/23, 45-862 Opole (oferta na pakiet

II):
Oferta nr 2 - Roka Plus Sp. z o.o., ul. Polna 14, 97-300 Piotrkow Trybunalski (oferta pakiet 11);
Oferta nr 3 - Hemag H. Guziak S.j., ul. Konecznego 8, 31-216 Krakow (oferta na pakiet I oraz na
pakiet II);

Oferta nr 4 - Odnowa Sp. z o.o., ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole (oferta na pakiet I);
Oferta nr 5 - Konsorcjum Firm (Wykoriawcy wspolnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamowienia):
1) „ERA" Spotka z ograniczon^ odpowiedzialnosci?, ul. Katowicka 16B, 41-500 Ghorzow - lider
Konsorcjum,

2) NOVIA Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosci^, ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzow -
cztonek Konsorcjum (oferta na pakiet I),

Oferta nr 6 - Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia, dziataj^cych
w formie spotki cywilnej: LUX - MARK BIS. s.c. Marek Jusihski, Lucyna Jusihska, ul. Romanowjcza
25/1, 43-300 Bielsko-Biata (oferta na pakiet ll).

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

Mr oferty Cena oferty - pakiet 1 Cena oferty - pakiet It
Oferta nr 1 - 232.445,40 zt brutto

Oferta nr 2 - 219.146,51 zt brutto

Oferta nr 3 544.890,00 zt brutto 229.228,95 zt brutto
Oferta nr 4 432.379,44 zt brutto -

Oferta nr 5 541.583,76 zt brutto -

Oferta nr 6 - 233.067,78 zt brutto

Termin wvkonania zamowienia:

»>pakiet I: przez okres 12 miesi?cy, tj. od dnia 01.03.2020 r. do dnia 28.02.2021 r.,
z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi w dniu 01.03.2020 r. lub pozniej,
zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 12 miesi?cy liczqc od dnia nast?puj^cego po dniu
zawarcia umowy,

»>pakiet II: przez okres 11 miesi?cy, tj. od dnia 01.04.2020 r. do dnia 28.02.2021 r.,
z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi w dniu 01.04.2020 r. lub pozniej,
zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 11 miesi?cy licz^c od dnia nast?puj^cego po dniu
zawarcia umowy.



Nrsprawy: WAG-II.261.134.2019
Nr pisma: WAG-II.W.3WH.EAd.2020

Okres gwarancii: nie dotvczv

Nr zam6wienia: 25/pn/2019

Warunki ptatnosci

Zaakceptowano warunki ptatnosci okresione we wzorze umowy (pakiet l/pakiet II) odpowiednio dp
pakietu.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacli,
o ktdrei mowa w art. 86 ust.5 ozo. przekazuje Zamawiajqcemu o^wiadczenle o przynaleznosci tub braku
przynaleznosci do tej same] grupy_ kapitahwej, a ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniern
o&wiadczenia, Wykor\awca moze przedstawid ddwpdy, ze powiqzania z innyfn Wykonawcei nie prowadzq do zakidcenia
konkurencji w postqpowaniu o udzlelenie zamdwienia (patrz: SIWZ).
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