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Informacja zamieszczana na strpnie internetowej na ppdstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowieh publicznych

Na ppdstawie art. 86 ust.5 ustawy z dpia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(w skrocie: pzp), Zamawiajpcy: Narcdcwy Fundusz Zdrcwia Sipski Oddziat Wcjewodzki

ui. Kcssutha 13, 40-844 Katowice, zamieszcza nastppujpce infcrmacje dctyczpoe przetargu

niecgraniczcnegc w przedmiccie: Dostawa macierzy do sktadowania kopii zapasowych

w Centrum Zapasowym (zamowienie nr 9/pn/2018).

1. Kwcta, jak^ Zamawiajpcy zamierza'przeznaczyc na sfinanscwanie zamowienia, tj. kwcta

dctyczpca zamowienia gwarantcwanego, wynosi 191 283,24 zt bruttc.

Ponadtc, podanc rowniez kwotp, jakp Zamawiajpcy zamierza przeznaczyc na sfinanscwanie

zamowienia cbjptegc prawem cpcji, 77 219,36 zt bruttc, z zastrzezeniem, iz realizacja prawa

cpcji uzaieznicna bpdzie cd decyzji Zamawiajpcegc (w szczegGincsci cd pcsiadania przez

Zamawiajpcegc srcdkow finanscwych w cdpcwiedniej wysckcsci).

2. Firmy craz adresy Wykcnawcow, ktorzy ztczyli cferty w terminie:

Oferta nr 1 - WASKO S.A., ui. Berbeckiego 6, 44-100 Giiwice

Oferta nr 2 - ASSECO POLAND S.A., ui. Oichcwa 14, 35-322 Rzeszow

Oferta nr 3 - BIT-Teehncicgies PictrTcmczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J.,

ul. Pctcmihska 16, 40-585 Katowice.

3. Cena, termin wykcnania zamowienia, ckres gwarancji i warunki ptatncsci zawarte

w cfertach.

Cena cfertv (cena za zamowienie awarantcwane):

Oferta nr 1 - cena cferty (zamowienie gwarantcwane): 175 890,00 zt bruttc

Oferta nr 2 - cena cferty (zamowienie gwarantcwane); 248 337,00 zt bruttc

Oferta nr 3 - cena cferty (zamowienie gwarantcwane): 173 059,77 zt bruttc.

Cena za zamowienie cbiete prawem cpcii:

Oferta nr 1 - cena za zamowienie cbjpte prawem cpcji; 77 490,00 zt bruttc

Oferta nr 2 - cena za zamowienie cbjpte prawem cpcji; 104 353,20 zt bruttc

Oferta nr 3 - cena za zamowienie cbjpte prawem cpcji; 46 029,06 zt bruttc.

W kazdej z ww. cfert zacfercwanc;

Termin.wykcnania zamowienia;

1) zreaiizcwanie przedmictu cbjptegc zamowienjem gwarantcwanym w terminie do 60

dhi cd dnia zawarcia umcwy. z zastrzezeniem pcstanowieh §7 wzcru umcwy.
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2) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy jednorazow^ informacj? o skorzystaniu ba^6± nieskorzystaniu z prawa opcji

w cl^gu 21 dni liczqc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowl^zany b^dzie

dostarczyc przedmiot objoty prawem opcji w terminie do 60 dni od dnia poinformowania

,0 skorzystaniu z prawa opcji. informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie. W

przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiajgcy wskaze liczb? zamawianych

elementow.

3) licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (licencje na

oprogramowanie komputerowe) zostaj^ udzielone na czas nieoznaczony.

Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne.dokumenty licencyjne, a takze

ewentuaine nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotenh zamowienia w terminie

wskazanym powy±ej w pkt 1 lub odpowiednio pod lit.b zd.2.

Okres gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia: 36 miesi?cy, na warunkach

okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy.

Warunki ptatnosci; zaakceptowano warunki ptatnosci okresione we wzorze umowy.

Zgodnie z art; 24 ust 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie

0 przynaleznosci lub braku przynaieznosci do tej same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.

1 pkt 23 pzp. Wraz ze zfozeniem oswiadczenia, Wykonawca mote przedstawic dowody,

ze powiqzania z innym VVykonawcq nie prowadzq do zakfocenia konkurencji w post^powaniu

0 udzieienie zamowienia (patrz: SiWZ).

Sijyskiego OddziiilW^ojevvod'fKit'go
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