
Nrzamowienia: 12/pn/2017

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

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(w skrocie: pzp), Zamawiaj^cy; Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu

nieograniczonego w przedmiocie: rozbudowa infrastruktury serwerowej SIciskiego

Oddziatu Wojewodzkiego NFZ (zamowienie nr 12/pn/2017),

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, tj. kwota

dotycz^ca zamowienia gwarantowanego, wynosi 575.991,41 zt brutto.

Ponadto, podano rowniez kwot^, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie

zamowienia obj^tego prawem opcji, tj. 183.242,51 zt brutto, z zastrzezeniem, iz nie jest to

kwota posiadana przez Zamawiaj^cego, tj. zabezpieczona w planie finansowym.

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

Oferta nr 1 - SOFTDATA Sp. z o.o. ul. Towarowa 35/44, 00-869 Warszawa

Oferta nr 2 - INFOMEX Sp. z o.o. ul. Wesota 19B, 34-300 Zywiec

Oferta nr 3 - SANSEC POLAND S.A. ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa

Oferta nr 4 - WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

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

w ofertach:

Cena oferty (cena za zamowienie gwarantowane):

Oferta nr 1 - cena oferty (zamowienie gwarantowane): 629.468,49 zt brutto.

Oferta nr 2 - cena oferty (zamowienie gwarantowane): 679.513,50 zt brutto

Oferta nr 3 - cena oferty (zamowienie gwarantowane): 650.799,15 zt brutto

Oferta nr 4 - cena oferty (zamowienie gwarantowane): 691.777,83 zt brutto

Cena za zamowienie oblete prawem opcji:

Oferta nr 1 - cena za zamowienie obj^te prawem opcji: 199.892,22 zt brutto

Oferta nr 2 - cena za zamowienie obj^te prawem opcji: 210.625,20 zt brutto

Oferta nr 3 - cena za zamowienie obj^te prawem opcji: 193.916,88 zt brutto

Oferta nr 4 - cena za zamowienie obj^te prawem opcji: 206.118,48 zt brutto

Termin wykonania zamowienia oraz warunki ptatnosci - w kazdej z ww. ofert zaoferowano:

1) termin wykonania zamowienia: dostarczenie przedmiotu obj^tego zamowieniem

gwarantowanym w terminie do 45 dni Wczqc od dnia zawarcia umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, dostarczenie przedmiotu

obj^tego prawem opcji w terminie do 45 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy

informacji o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy informacj?

o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 3 miesi^cy licz^c od dnia
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zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie. W przypadku

skorzystania z prawa opcji, Zamawiajqcy wskaze, ktore z elementow opcji oraz w jakiej

liczbie, konkretnie zamawia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji

w dwoch oz^sciach w ciqgu ww. 3 miesi^cy licz^c od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Licencje na oprogramowanie wbudowane w sprz^t (licencje na oprogramowanie

komputerowe) zostaj^ udzieione na czas nieokreslony.

2) warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Okres qwarancji i rekojmi za wady:

Oferta nr 1: 36 miesi^cy

Oferta nr 2: 36 miesi^cy

Oferta nr 3: 36 miesi^cy

Oferta nr 4: 36 miesi^cy

Warunki realizacii zgtoszeh w ramach qwarancji*:

Oferta nr 1: A

Oferta nr 2: A

Oferta nr 3: B

Oferta nr 4: A

* A, B oznacza:

1) okno czasowe dia dokonywania zgtoszen (dost^pnosc zgtoszen): 24/7 (24 godziny na dcb§ przez 7

dni w tygodniu, tj. od poniedziaiku do niedzieli);

2) czas reakcji na zgtoszenie (czas przystqpienia) - w ci^gu 4 godzin iicz^c od chwili otrzymania

zgtoszenia;

3) czas naprawy - w ci^gu 12 godzin licz^c od chwili przyst^pienia.

B

1) okno czasowe dia dokonywania zgtoszen (dost^pnosc zgtoszeh); 11/5 (11 godzin na dob?, tj. od

godz.7.00 do godz. 18.00 przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziatku do pi?tku, za wyj?tkiem

przypadaj?cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy);

2) czas reakcji na zgtoszenie (czas przyst?pienia) - w ciqgu 8 godzin roboczycti liczqc od chwili

otrzymania zgtoszenia;

3) czas naprawy - w ci?gu 24 godzin roboczycti liczqc od chwili przyst?pienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, a ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie

a przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.

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

ze powiqzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postgpowaniu

o udzielenie zamdwienia (patrz: SIWZ). ,

Si^kiego Oddziatu Woj^
Nafodowego Fimdiaszu Zdr

kirrownik
pzialu inwestycji i Zaii.owien »ublieznyoh

Sliiskicgo Ocidzjah! \>' ojc",'d'iziciego_
;odowegp^!inii3a5n'?.;oiowia w Katowic&sh

Tamer" Sl$&zkowski

Jer^ Szawamwicz ,
/podpis Z^tpa^ij^qcego/


