
Nr sprawy: WAG-11.261.32.2020
Nr pisma: WAG-II.W.77281.AB.2020

Nrzam6wienia: 6/pn/2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustav\^ Prawo zamowien publicznych

Na podstawie art. 86 ust5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp"),
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia 6l^ski Oddzial Wojewodzkl ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice, zamleszcza nast^pujqce informacje dotyczqce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: Swiadczenie ustugi transmisji danych pomi^dzy siedzibq Sl£|skiego OW NFZ
w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami (zamowienie nr 6/pn/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiajqcy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia obj^tego
ninlejszym post^powaniem, wynosi: 133.504,20 zt brutto.

2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty w terminie, a takze cena, termin
wykonania zamowienia i warunki platnosci zawarte w ofertach:

Numer

oferty

Nazwa/ firma

oraz adres/siedziba

Wykonawcy
Cena oferty

brutto

Termin usuni?cia
awarii

L^czna moc

urz^dzen
Wykonawcy na
potrzeby usiugi

transmisji
danych

Przepustowosc Iqczy

1

3S.S.A.

ul. Ligocka 103 bud. 8

40-568 Katowice

53.431,20 zl

brutto

Wariant A.

24 godziny

liczac od

momentu

zgtoszenia

awarii przez

Zamawiaj^cego

37,2 W

Wariant B

Katowice, ul. Kossutha 13-110Mbps

Katowice, ul. Gospodarcza 12-90Mbps

Rybnik, ul. 3 Maja 29 -45Mbps

Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24 —30Mbps

Cz^stochowa, ul. Czartoiyska 28 -45Mbps

Piekary Sl^kie, ul. Ko^ciuszki 22 -30Mbps

W ofercie zaoferowano:

1. Termin wykonania zamowienia; w okresie 24 miesi^cy, tj. od dnia 13.07.2020 r. do dnia
13.07.2022 r. Uruchomienie ustugi (rozpocz^cle swiadczenla ustugi) winno nast^pic
najpozniej w dnlu 13.07.2020 r. Zastrzega si^, iz jezeli zawarcie umowy nast^pi po dniu
29.06.2020 r., termin wykonania zamowienia zostanie okreslony nast^puj^co:
„Wykonawca zobowiqzuje si^ swiadczyc ustug^ w okresie 24 miesi^cy licz^c od dnia
uruchomienia usiugi.

Uruchomienie usiugi (rozpocz^cie swiadczenla ustugi) nast^pi w ci^gu 14 dni od dnia
zawarcia umowy (zakohczenie swiadczenla ustugi nast^pi w dniu odpowiadaj^cym nazw^
lub dat^ dniowi rozpocz^cia swiadczenla ustugi - zgodnie z art. 112 k.c.)."

2. Okres gwarancji: nie dotyczy.

3. Warunki ptatnosci: zaakceptowano warunki ptatnosci okresione we wzorze umowy.
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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 Zamawiaj^cemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitafowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze
przedstawic dokumenty b^dz informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym Wykonawcq nie
prowadz^ do zaktocenia konkurencji w postf powaniu o udzielenie zamowienia (patrz SIWZ).
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