
Nr zamowienia: 18/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 dotyczqce przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

robota budowlana polegajqca na remoncie parkingu gtownego budynku Slqskiego OW NFZ

w Katowicach przy ul. Kossutha 13, prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski

Oddziat Wojewodzki (zamowienie nr 18/pn/2017).

1) Kwota, jak^ Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia obj^tego

niniejszym postepowaniem, wynosi 204.611,34 zt brutto.

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

Oferta nr 1 - Bako Sport G. Baran, R. Koziotek Spotka Jawna, ul. Rapackiego Adama 34, 42-520

D^browa Gornlcza.

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

w ztozonej ofercie:

Cena oferty: 378.911,80 zt brutto.

Termin wykonania zamowienia: w terminie do 45 dni licz^c od dnia przekazania frontu robot.

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia

umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokolem przekazania

frontu robot. . .

W terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy Strony uzgodniq harmonogram robot

budowlanych, przy uwzgl^dnieniu sugerowanej kolejnosci wykonywania robot wskazanej w formularzu

opis przedmiotu umowy.

W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiqzany jest

przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzajqcy zawarcie ubezpieczenia w zakresie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziaialnosci i posiadanego mienia, na warunkach

okreslonych we wzorze umowy.

Kwesti? terminow i zasad wykonania przedmiotu zamowienia szczegotowo opisuje wzor umowy.

Okres qwarancii (i rekoimi za wadv): zobowiqzano si? udzielic gwarancji oraz r?kojmi za wady

przedmiotu zamowienia, na warunkach okreslonych we wzorze umowy. Okres gwarancji i r?kojmi za

wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokotu odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz

z uplywem 36 miesl?cy licz?c od dnia podpisania protokotu kohcowego.

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

informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekazuje Zamawiajqcemu oswiadczenie

0 przynaleznosci tub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.

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

ze powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakiocenia konkurencji w postqpowaniu

0 udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ).
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