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

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy,z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp"),

Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^puj^ce informacje dotycz^ce przetargu nieograniczonego

w przedmiocie: Modernizacja systemu skladowania danych w Centrum zapasowym

(zamowienie nr 7/pn/2020).

1) Kwota, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia obj^tego

niniejszym post^powaniem, tj. zamowienia gwarantowanego wynosi; 366 850,58 zf brutto

Ponadto na sfinansowanie zamowienia obj^tego prawem opcji przeznaczono kwot§:

33 149,42 zfbrutto.

2) Firmy praz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, a takze cena, termin
, wykonania zamowienia i warunki ptatnosci zawarte w ofertach:

Numer

oferty
. Nazwa/firma
oraz adres/siedziba

Wykonawcy

Zamowienie gwarantowane
za cen? oferty brutto

Zamowienie obj^te prawem opcji
za cen? oferty brutto

1

WASKO S.A.

ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

341477,52 21 brutto 214 777,68 21 brutto

W-ofercie zaoferowano:

»Termin wykonania zamowienia:

1) zrealizowanie przedmiotu objptego zamowieniem gwarantowanym w terminie do 60 dni

od dnia zawarcia umowy, nie pozniej niz do dnia 20.01.2021 r., a przedmiot objpty

prawem opcji - w terminie do 30 dni liczc|c od dnia ptrzymania informacji

o skorzystanlu z prawa opcji, nie pozniej niz do 20.01.2021 r.

w przypadku skorzystania przez Zamawiajqcego z prawa opcji, Zamawiajqcy przekaze

Wykonawcy pisemn^ informacjp o skorzystaniu bqdz nieskorzystaniu z prawa opcji

w ciqgu 40 dni llczqc od dnia zawarcia umowy. W informacji o skorzystaniu z prawa

opcji Zamawiaj^cy wskaze, w jakim zakresie, tj. z jakiej iiczby elementow chce skorzystac.

Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie.

licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (licencje na

oprogramowanie komputerowe) zostajq udzielone na czas nieoznaczony.

2)

3)
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Wykonawca zobowiqzuje si? przekazac wszelkie ewentuaine dokumenty ilcencyjne, z takze

ewentualne nosnlkl CD lub DVD zwiqzane z przedmiotem zamowlenia w terminie wskazanym

powyzej w pkt 1 lub odpowiednio pod llt.2 zd. 2

»Okres gwarancji: 36-miesi?czny okres gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu zamowlenia

na warunkach okreslonych w formularzu opls przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy.

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

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

internetowei informacih o ktorei mowa w art. 86 ustS ozo. przekazuje Zamawiajqcemu

oswiadczenie a przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same] grupy kapltalowej, o ktdrej

mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 pzp. Wraz ze zhzenlem oswiadczenia, Wykonawca mote przedstawic

dokumenty bqdz informacje potwierdzajqce, ze powlqzania z innym Wykonawcq nie prowadzq

do zaklocenia konkurencji w postqpowanlu o udzlelenie zamowlenia (patrz: SIWZ).
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