Nrzambwienia: 14/pn/2020

Nrsprawy; WAG-11.261.63.2020

Nr pisma: WAG-lI.W^9ifl3iKCh.2021
Informacja zamieszczana na stronie internetowejma podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zaitiowien publjcznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wlen publicznych (dalej „pzp"),
Zamawjaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Qddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,
40-844.Katowice, zamieszcza nastfpujqce informacje dotyczqce przetargu niecgraniczonego

w przedmiocie: ustuga sprz^tania w obiektach S|^sklego Oddziatu Wojewodzklego
Narbdpwego Funduszu Zdrowia (zamowienje nr 14/pn/2020 pakiet 1 1 paklet II).)

1) Kwota,jakq Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfiriansowanle zamowienia: ^
972 114,94 ztbrutto,tj. pakiet I: 685 387,29 zt brutto; pakiet li: 286 727,65 zt brutto.
2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie:

Oferta nr 1 - Konsorcjum Firm (Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sip o udzielenie
zam6wienia):
Era Sp.z o. o., ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzow- Llder Konsorcjum
NOVIA Sp.z O.O., ul. Paderewsklego 34, 41-500 Chorzow - Cztonek Konsorcjum (oferta na
pakiet I);
Oferta nr 2 - Naprzod Service Sp. z o. o., ul. Traktorowa 126/ 202, 91-204 Lodz (oferta pakiet I
oraz pakiet II);
Oferta nr 3- Inwemer System Sp. z o. o., ul. Sw. Jacka Odrowqza 15, 03-310 Warszawa (oferta
na pakiet I oraz na pakiet II);
Oferta nr 4- Konsorcjum Firm.(Wykonawcy"wspolnie ubiegaj^cy sip o udzieleple zam'bwienia):.

Team Outsourcing Poland Sp.z o' o. ul. Ghorzpwska 109 ,41-605 6wiptochtowlce,
EL Outsourcing Sp.z o. o. ul. Matob^dzka 141 , 42-500 Bpdzin (oferta na pakiet 1);
Oferta nr 5 - Hemag H. Guziak Sp. j..ul. Konecznego 8, 31-216 Krakow (oferta na pakiet I oraz
Pakiet II),
Oferta nr 6- Odnowa Sp.-z O; o., ul. Koraszewskiego 8.18, 45-011 Opole (oferta na pakiet I).
Oferta nr 7- Roka Plus Sp.z o.o., ul. Polna 14, 97-300 Plotrkow Trybunalski (oferta na pakiet
II):
Oferta nr 8-Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sip o.udzlelenle zamowienia:
DGP Glean Partner Sp.z o. o., ul. Stominskiego 15/52, 00-195 Warszawa
Seban Sp. z o. o., ul. Jeslonowa 9A, 40-159 Katowice (oferta na pakiet I);
Oferta lir 9 - Piast Group Sp. z o. o., ul. Jaworzynska 67,-^ 59-220 Legnica (oferta pakiet I oraz
pakiet II);
Oferta nr 10-^Contact Sp.z o. o., ul. Wpdrzyn 12/4A, 69-211 Wpdrzyn (oferta na pakiet I)
Oferta nr 11 -Amiux Sp. z o. o., ul. Grojecka 77,02-094 Warszawa (oferta pakietJ oraz paklet II);

3) Gena, termin wykonania zamowienia, okres gwarancjl I warunki ptatnosci zawarte w ofertach.
Gena ofert

Nr oferty

Cena oferty - pakiet I

Cena oferty - pakiet II

Oferta nr 1

544 063,65 zLbrutto,

Oferta nr,2

635 315,91 ztbrutto

409 661,34 ztbrutto

Oferta nr 3

774 987,58 zt brutto

279 431,40 zt brutto

Oferta nr 4

1 111 762,72 zt brutto

Oferta nr 5

619 843,74 zt brutto

Oferta nr 6

515 062,38 zt brutto

Ofe/ta nr 7

291 165;60zt brutto
277 796,73 zt brutto'

616 229,39 zt brutto

Oferta

ilm
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Oferta nr 9

776 233,14 ztbrutto

Oferta nr 10

609 346,92 zt bruttp

Oferta nr 11

561 424,89 ztbrutto

332 346,00 ztbrutto
242 482,40 zt brutto

Termin wvkonania zam6wienia:

»>pakiet I: od dnia 18.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r., z zastrzeiteniem, iz w przypadku, gdy
zawarcie umowy nast^pi w dniu 18.03.2021 r. lub pOzniej, zamowienie b^dzie wykonywane przez
okres 12 miesiocy licz^c od dnia hastopujqcego po dniu zawarcia umowy,
»>pakiet II: od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy
zawarcie umowy nastqpl w dniu 01.03.2021 r. lub pozniej, zamowienie b^dzie wykonywane przez
okres 13 miesi^cy liczqc od dnia nastopuj^cego po dniu zawarcia umowy.
Okres owarancii: nie dotvczv

Warunki ptalno^ci

'

Zaakceptowano warunki.'pi.atoosci;;Okre§lone we wzorze umowy (pakiet l/pakiet II) odpowiednio do
pakietu.

Informacje dotyczs[ce terminu wykonania zamowienia oraz warunkow ptatnosci nie dotycz^ oferty
nr 6(brak formularza oferty).

"

Zgodnie z art. 24 u$t11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowei informacii.

o kt6rei mowa w art. 86 ust.5 dzd. przekazuje Zamawiajqcemu oiwiadczenie o przynaleino^ci lub braku
przynaleinoSci do tej same] grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ziqienfem

o^wiadczenia, ]^konawca moie przedstawic dowody, ie powiqzania z Innym Wykonawcq nie prowadzq do zakidcenia
konkurencji w postqpowanlu 6 udzlelenie zamdwienia (patrz: SIWZ).
Uwaqa!

W dniu 26.01.2021 r. dokonano otwarcia ofert w przedmiotowym postopowaniu (czynnosc otwarcia
rozpoczoto o godz. 13.00). Czynnosc otwarcia ofert byta transmitowana na zywo. Transmisja

z otwarcia ofert jest dostopna na kanale 6lqskiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ, pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCZbvmylemjT-wkcA5Yj_57w
Podczas otwarcia ofert dokonano deszyfrowania 11 ziozonych przez Wykonawcow. ofert. Podczas
sesji otwarcia, w 3 sposrod zbzonych ofert deszyfrowanie skutkowalo otwarciem plikOw, wsrod
ktorych nie byio formularza oferty. Z ostroznosci dokonano trzykrotnegp_.deszyfrowania ww. ofert.
Za kazdym razem z takim samym skutklem (brak formularzy oferty). Kazdorazowo sprawdzano
takze zarowno wszystkie odszyfrowane pliki, jak i ich zawartosc (na wypadek, gdyby formularz
oferty zostat zeskanowany t^cznle z innym formularzem).
Po zakoriczeniu sesji otwarcia ofert dokonano dodatkowo czynnosci sprawdzaj^cych W:zakresie
deszyfrowania ww. ofert. Sprawdzenia dokonano na rOznych komputerach, w roznych
przegl^darkach. W wyniku czynnosci sprawdzaj^cych stwierdzono, iz w efekcie odszyfrowania
ofert nr 1 oraz nr 11 w czasie roznych prob uzyskano rOzn^ liczbp zat^cznikow do oferty (w tym
kilkukrotnie otrzymano zestawy plikow nie zawieraj^ce, jak i zawieraj^ce formularze oferty).
W przypadku oferty nr 6 formularza oferty nie uzyskano przy zadnejz prob.
Uzyskiwanie w wyniku deszyfrowania roznych plikow miab miejsce rowniez w sytuacji korzystania

z tej I samej przegl^darki oraz komputera, co sugeruje, iz przyczyna lezy po stronie

Qprogrkmowahia deszyfruj^cego, niezaleznego od Zamawiaj^cego.
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Nalezy zauwazyc, iz proces odszyfrowywania oferty nast^puje autbmatycznie, przy uzyciu
okreslonych algorytmow, a udziat czynnika ludzkiego ogranicza si? wy^cznie do wskazania pliku,
ktory ma zostac odszyfrowany.

Do Urz?du Zamowlen Publicznych zostanie wystosowane stosowne pismo.
Nalezy zauwazyc, Iz brak uzyskania formularzy oferty w trakcle otwarcia ofert nie moze miec
2adnego wpfywu na wynik post?powanla. Post?powanie, w tym dtwarcie ofert, byto prowadzone
w sposob zapewnlajqcy zachowanie zasady uczclwej konkurencjl i rownegb traktowania
wykonawcow oraz zgodnie zzasadami proporcjonalnosci i przejrzysto§ci.
Nalezy rbwniez podkreslic, iz oferty zostaiy ziozone w postaci elektronicznej. W zwiqzku z tym
zarowno termin Ich ziozenia, jak i ich zawartosc (fakt, iz nie zostafy zmienione) mog^ zostac

w prosty sposob zweryfikowane za pomoc^ systertiu ePUAP oraz ^oparciu o kwalifikowany
podpis eiektroniczny Wykonawcy.
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