
Nr zam6wienia: 8/us/2019

Informacja zamieszczana na stronie internetowej w celu ztozenia oswiadczenia o
przynaleznosci albo braku przynaleznpsci do tej samej grupy kapitatowej

(art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowieh publicznych)

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,
zamieszcza nast^pujqce informacje dotycz^ce postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w przedmiocie: ochrona obiektdw Slqskiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
- ustuga spoteczna o wartosci mnlejszej niz 750.000 EURO (zamowlenle nr 8/us/2019).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia wynosi
1.540.000,00 z\ brutto.

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

Oferta nr 1 - Wykonawcy wspolnle ubiegajqcy si§ o zamowlenle - Konsorcjum w sktadzie:

1) Era Spotka z o.o. ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzow (Lider konsorcjum):

2) Novia Spotka z o.o. ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzow (Partner konsorcjum);

3) CZASZA Spotka z o.o. Spotka komandytowa ul. Kartowlcza 9, 43-300 Bielsko-Blata

(Partner konsorcjum);

4) Perfekt-Service Ochrona Mienia, Osob 1 Doradztwo Prawne Spotka z o.o., Al. Armli Krajowej

1/3 lok.5, 42-200 Cz^stochowa (Partner konsorcjum).

3) Cena, termin wykonania zamowienia, warunki ptatnosci zawarte w ofercie:

»Cena: 1.275.712,24 zt brutto;

»Termin wykonania zamowienia: w okresie od dnia 13.07.2019 r. godz.8.00 (rozpocz^cie) do dnia

13.07.2020 r. godz.8.00 (zakoriczenie). Jednoczesnie zaakceptowano zastrzezenie poczynione
przez Zamawiajqcego, ze jezeli zawarcie umowy nast^pi pbzniej niz dnia 13.07.2019 r., ustuga

b^dzie swiadczona w okresie 12 miesi^cy liczqc od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji
swiadczenie ustugi pienwszego dnia rozpocznie si? o godz. 8.00, natomiast ostatniego dnia

zakoriczy si? o godzinie 8.00. Ostatnim dniem obowi^zywania umowy (do godz. 8.00) b?dzie

dzieh, ktory dat? odpowiada dniowi zawarcia umowy. Zgodnie z regulacj? art. 112 k.c., termin
oznaczony w miesi?cach koriczy si? z uptywem dnia, ktory dat? odpowiada poczqtkowemu dniowi
terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi?cu nie byto - w ostatnim dniu tego miesi?ca.
»Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie Internetowej Informacji/o ktdrej mowa w art. 86
ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu oiwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleinoScI do tej same]
grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp (patrz: pkt VI pkt 2 SIWZ).
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