
Nr sprawy: WAG-II.261.75.2020 Nr zam6wienia; 18/us/2020
Nr pisma: WAG-ll.WAJM85:KCh.2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art, 86 ustS ustawy Prawo zamowien publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29,01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^skl Oddzial Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40^844 Katowice, zamieszcza nastfpujqce informacje dotyczqce post^powania na usiug?
spotecznq w przedmiocie: potwierdzanie sklerowah na leczenle uzdrowiskowe albo

rehabiiitacj^ uzdrowiskowq dorostych I dzlecl (zamowienie nr 18/us/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sflnansowanie zamowienia wynosi
171,000,00 ztbrutto.

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

Oferta nr 1 - Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si^ o zamowienie;

konsorcjum ..Sanatoria 2021" ul. Kardynata Stefana Wyszyhskiego 198A, 42-612 Tarnowskie Gory:

1. Pawet Spetruk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 42-622 Orzech,

ul, Nakielska 19F:

2. Rycerski Wiestaw HERO 200, 42-612 Tarnowskie Gory, ul. Kardynata Stefana Wyszyhskiego

198A:

3. Gabinet Lekarski - Dariusz Gustowski, 42-603 Tarnowskie Gory, ul. Jaworowa 22

4. Zygmunt Klosa, 41-100 Siemianowice Slqskle, ul, Lipowa 4c/39

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

w ofercie:

Cena oferty nr 1:

171.000,00 ztbrutto

W ofercie zaoferowano:

»Termin wykonania zamowienia: w okresie od dnia 01,01,2021 r. do 31.12.2021r. Termin
wykonania pojedynczego ziecenia w ramach umowy nie moze bye dtuzszy niz 7 dni licz^c od dnia
przekazania skierowah danemu lekarzowi specjaliscie. Hose skierowah przekazanych w ramach
pojedynczego ziecenia danemu lekarzowi specjaliscie nie przekroczy jednego tysi^ca skierowah.
Przekazanie skierowah, a takze odbior opracowanych skierowah od Wykonawcy odbywa si^ za
pokwitowaniem, zgodnie z protokotem przekazania skierowah na leczenie uzdrowiskowe albo
rehabilitacj^ uzdrowiskow^. Wzor protokolu stanowi zat^cznik do wzoru umowy.
»Okres gwarancji; nie dotyczy,
»Warunki platnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy,

Ponadto, podczas otwarcia oferty odczytano iiczb^ lat pracy lekarzy specjalistow zawart^
w ofercie:

Oferta nr 1

lekarz 1) 12 lat,

Iekarz2) 21 lat,

lekarz 3) 25 lat.
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lekarz 4) 21 lat.

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

o ktorei mowa w art. 86 ustS ozp. przekazuje Zamawiajqcemu o^wiadczenie .p przyrialeznosci lub braku

przynalezno^ci do tej samej grupy kapitafowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziozeniem

oswiadczenia, Wykonawca mote przedstawid dowody, ie powiqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakfocenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ).
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