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Nrzam6wienia: 5/pn/2020

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

Na podstawie art. 86 .ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowjeh publicznych (daiej.„pzp"),
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia SIciski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacja dotycz^ce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: Robota budowlana - wykonanie systemu alarmpwegp przeclwpozarowego

SAP w budynku delegatury Sl£|skiego OW NFZ w Rybniku (zarhowienie nr 5/pn/2020)

1) Kwota, jak^ Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia:
129 000,00 ztbrutto

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, a takze cena, termin

wykonania zamowienia i warunk! ptatnosci zawarte w.ofertach:

Nuirier

'oferty

Nazwa/ firma
oraz adres/siedziba

Wykonawcy
Cena oferty brutto

1

ELPROTECT Szymanski Sp6tka Jawna

ul. Tysi^clecia 78

40-871 Katowice
65 691,31 zl brutto

2
ASPAR Sp, 2 o.o.

uL Karpacka 22

43-300 Bielsko- Biala

89 488,58 zl brutto

3

KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o,

ul. Warynskiego 63

43-190 Mikolow

116 596,39 zi brutto

4

INTERAUT Stawomir Kowalczyk

ul. Siowackiego 4

41-400 Myslowice

105 466,15 zl brutto

W ofertach zaoferowano:

1. Termin wvkoi^ania zamowienia: w ci^gu 60 dni licz^c od .dnia przekazania frontu robot,

z zastrzezeniem pozostatych postanowieh wzoru umowy, w tym §3 i § 4 wzdru umowy.

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia
zawarcia umowy. W terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy Strony .uzgbdniq

harmonogram realizacji robot budowianych.
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W terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiqzany jest
przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczenia w zakresie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia na zasadach

okreslonych we wzorze umowy.

Zaakceptowano pozostate terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

2. Okres qwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia:

Zobowi^zano si^ udzielic gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia,

tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane-materjaty

i urz^dzenia, a takze na pozostate elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancjq iub

r^kojmi^ za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Zobowi^zano si^ udzielic na przedmiot zamowienia 60-miesi^cznej gwarancji

1 r^kojmi za wady.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia rozpoczyna si^ od dnia

podplsania protokotu odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z uptywem 60 - miesi^cy

iicz^c od dnia podpisania protokotu kohcowego.

»W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w caiym okresie jej trwania,

zobowi^zano si^ do bezptatnego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach

okreslonych we wzorze umowy.

Uwaga! -Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mogq bye sprzeczne z

warunkami gwarancji wynikaj^cymi ze wzoru umowy (umowy). W przypadku zaistnienia takiej

sytuacji, Strony zwi^zane b^d^ postanowieniami umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane

w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych we wzorze umowy

(umowie).

3. Warunki ptatnosci

Zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamleszczenia na stronie
internetowei informacii, o ktorei mowa w art, 86 ustS pzp, przekazuje Zamawiajqcemu

oswiadczenle o przynaleznosci Iub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze

przedstawic dokumenty bqdz informacje potwierdzaj^ce, ze powl^zania z innym Wykonawcq nie

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