
Nr zamowienia: 7/pn/2019

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na ppdstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowien publicznych

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

Zamawiaj^cy; Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacja dotycz^ce przetargu nieograniczonego

w  przedmiocie: dostawa przet^cznikow sieciowych craz prace wdrozeniowe

(zamowienia nr 7/pn/2019).

1) Kwota, jakq Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia obj^tego

niniejszym post^powaniem, wynosi 683.891,78 zt brutto.

2) Firmy craz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminje:

Oferta nr 1 - Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

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

w ofertach:

Oferta nr 1 - cena: 589.001,49 zl brutto

W ofercie zaoferowano:

»Termin wykonania zamowienia:

a) dostawa sprz^tu obj^tego przedmiotem zamowienia winna zostac zrealizowana w terminie

do 40 dni \\czs^c od dnia zawarcia umowy;

b) prace wdrozeniowe obj^te przedmiotem zamowienia winny zostac zrealizowane w terminie

do 60 dni liczqc od dnia podpisania protokolu dostawy.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (licencje na oprogramowanie

komputerowe) winny zostac udzielone na czas nieoznaczony, przy zachowaniu zasad i wymogow

okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamowienia craz we wzorze umowy.

»Okres gwarancji (i r^kojmi za wady): 60-miesi?cy na warunkach opisanych w formularzu opis

przedmiotu zamowienia craz wzorze umowy. Bieg okresu gwarancji craz r^kojmi za wady liczony

b^dzie od dnia podpisania protokolu dostawy.

»Warunki ptatnosci: 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 mows w art. 86 ust.5 pzp. przekazuje ZamawiaMcemu oswiadczenie o przynaleznosci

lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze

ziozenlem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z Innym Wykonawcq nie

prowadzq do zaktdcenia konkurencji w postgpowaniu

o udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ).
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