
Mr sprawy: WAG-II.261.43.2020
Nr pisma: WAG-II.W.121351.AB.2020

Nrzam6wlenia: 9/pn/2020

Informacja zamieszczaha na stronie internetowej na podstawje
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowien publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy 2 dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „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: zaprojektowanle 1 wykonanie robot budowlanych polegajqcych

na modernizacjl instalacji kllmatyzacji na parterze oraz I pi^trze budynku biurowego

w Katowlcach przy ul. Kossutha 13 - budynek A (zamowlenie nr 9/pn/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanle zamowlenia obj^tego
niniejszym post^powaniem, wynosi 585 480,00 zl brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyll oferty w terminie, a takze cena, termin
wykonania zamowlenia I vyarunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer

oferty

Nazwa/ firma
oraz adres/siedziba

Wykonawcy
Cena oferty Okres gwarancji i r§kojmi

za wady

1

Air Engineering Sp. z o.o.
ul. Kosciuszki 227

40-600 Katowice

736 770,00 zl brutto 60. miesi^cy

2

MABAPA — Finna Produkcyjno-Ustngowo-
Handlowa Pioti Chudoba

ul. Daszynskiego 427
44-151 Gliwice

542.000,00 zl brutto 60 miesi^cy

3- AIR CONTRUCTION Sp. z o.o. Sp. K.
Plac Etiropejski 3 lok. 73

00-844 Warszawa

644 520,00 zl brutto 60 miesi^cy

4 ADO Spc^ka z o. o.
ul. Gomosl^ska 7
41-500 Chorzow

485 481,00 zl brutto 60 miesi?cy

5

AIRCO Sp. z o.o.
ul. Oficerska 4 ^
43-143 L^dziny ■

592 737,00 zl brutto
60 miesi^cy



sprawy; WAG-II.261.43.2020
Nrpisma: WAG-II.W.121351.AB.2020

Nr zam6wienla: 9/pn/2020

W ofertach zaoferowano:

»Termm wykonania zamowienia: w ci^gu 60 dni licz^c od dnia przekazania frontu robot,

z zastrzezeniem pozostatych postanowieri wzoru umowy w tym §3 i § 4 wzoru umowy.

Zamawiaj^cy przekaze front robot w terminie uzgodnionym z Wykonawc^, nie wczesniej jednak niz
przed 15.09.2020 r.

Uwaga:

» opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nast^pic bez zb^dnej zwioki, nie
pozniej jednak niz w terminie do 10 dni \\cz^c od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji
powykonawczej);

» przedtozenie kosztorysu powykonawczego winno nast^pic wraz ze zgtoszenlem gotowosci
do odbioru robot;

» przed dokonanlem protokolarnego odbioru robot budowlanych Wykonawca winien przeprowadzic
testy funkcjonainoscl systemow instaiacji klimatyzacji;
» opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego winno nast^plc nie pozniej niz
w nast^pnym dniu roboczym po podpisaniu protokotu odbioru robot budowianych;
» przeszkolenie wytypowanych pracownikow Zamawiajqcego z zakresu obslugi urz^dzeh
i  sterownikow na§ciennych winno nast^pic nie pozniej niz w nast^pnym dniu roboczym po
podpisaniu protokotu odbioru robot budowlanych;

» w ci^gu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach
okresionych we wzorze umowy.

»Warunki pfatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3. dni od zamieszczenia na stronie
internetowei informacii, o ktorei mowa w art, 86 ust.5 pzp. przekazuje Zamawiajqcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub 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 b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powiqzania z innym Wykonawc^ nie prowadzq do
zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ).
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