
Nr zaitibwiehia: 16/pn/2018

Informacja zamieszczana na stronie internetowej iia podatawie
ail:. 86 u$t.6 ustawy Ptawo zamowian publiGznYCh

Na potlstav^ie art. 86 ustiS ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zarnovtfian publicZnyGh
(w skrdeie: pzp), ZaniawiajaGy: Narodowy FundusZ Zdrdwia aiaski Oddziat Wojew/odzki
ul. KGssutha 13, 40-844 Katovyice, zarnieazGZa nastapujaGa iriformaGje dotyGZaGe przatafgu

nieG^rahiGZOnego w prZedrtlioGie: Ddstawa przetaczhikdw modularnych
oraz pizetacznikow z fuhkcja ̂ czenia w stos (zamowieriia nr 16/pn/2018).

1. Kwota, jaka Zarnawiajady zamierza przeZhaGzyc na sfinarisowariie niniajszago
zartiowiania^ wynosi

Pakiatl:

w zakresia Zaiiripwiania gwarantowanago--454.004,36 zt bruttb

w zakrasia prawa dpGji: 236.405,39 Zt bfutto (skorZystanie Z prawa opGji ZaiaZy od dacyzji
Zamawiajacego).

Pakiet II: 99.194,38 zt brutto

2. Flrniy Graz adresy WykonawGow, ktdrZy ziozyli ofarty w terniinia: .
f

Ofarta nr 1 - WASKO SA ul. BerbaGkiago 6, 44-100 GiiWlGa

3. Cana, tarrnin wykonania zamowianla, okras gwaranGji i vvarunki ptatno§Gl zawarte
w ofartaGh.

Cena ofertv:

Ofarta nr 1

Pakiet I - zamowlenle gwarantowane: 304 792,77 zt brutto,

prawo opGji; 154 441 ̂26 Zt brUttO.

Pakiat II - 76 506,00 Zt brutto.

[/u-

W kazdej z ww. ofart zaoferbwano:

Tarrnin wvkonania zamowienia

Pakiat I

- tarrnin wykonania zamOwienia gwarantOwanago - do 31.12.2018 r., z zaatrzazaniam
postaiiowien §7 wzoru umowy;
-  liGanGja na oprogramowania wbudowane w sprzat (licanGja na oprogramOwanie
kornputarowe) Zostaja udzialone na Gzas niaokraslohy.

- w przypadku skorzystania przaz ZamawiajaGego z prawa opGji, ZarnawiajaGy przakaZe
WykonawGy jednorazowa informaGja o skorzystahiu badz nieskorzystaniu Z prawa opcjl
w Giagu 7 dni liGZaG od dnia zawarda umowy. WykOnawGa zobowiazuje si? dostarozyc
przedmiot objaty prawem opGji w terminie ̂ o 21.01.2019 r. Informaoja zostania przekazana
Wykonawoy na pismie. W przypadku skorzystania z prawa opGji, Zamawiajaoy wskaZe, ktore
z elementow opoji oraz w jakiej iiOzbla, konkratnie zamawia.



Nr zambwignia: liS/js^^

Pakiet II ,

termih Wykdhania - do 3l.12;2lai8 f.; z zastrzizettteW fidstai^^
umdwy;

-  iidehcja na dprdgramdvvanie: w sprz^t (lieehdje ha bprdgramayi/anie
kdmputerdwe) zdstajq udzieione na czas niedkreslony.

Okres qwarancil i rekdirhi za wadv przedmiotu zamowiehia: _

Pakidt I ̂  60 miesi^cy iiczac dd pddpisania protdkoiu ddbldru jakdacidwegd.
.Pakiat II'^'O^ taiasi^dy lic^d od pddpisahia prdtdkdtu ddbidrp^akdaciovi/dgd:

Warunki pfatndsci (pakiat I iipakiat ID:

■ W

Paklet I r-:kdhtPatvb!lhd^C:z ads!adahvrhi itidduiaitii: Wskazahd ..Tak"

zgbdrt/e z aft: 2^ t/adff pzpv; 1^^
i0tvnnaqi, . & k^ ' art. 66; u^t.5^ .pzp^ :pfkekaza/e^/tatfra\n^e^^^

rti^v>n£j7^*7rtiS'6o# h iht fir'cii/ri Ai^v/nd'/ia**n'r»o/^# W/S obmAi riWirSi/ . o UfAriai 'm'/^xA/ia xA/ or^ 2^ USt'

f pkt 23 pzp. Wraz 2:a Ztdzetiieffj o^wiadczenia, Wykonavyda raote p^eddtawic dowddy,
- ze. ppwiqzanid z innym Wykonawcq nie prowadz^ do zakidcenia kohkUfandji W post^powaniu
d udzialenie zamdwianiA^
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