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Warszawa, 2017-08-28 

WZP.270.106.2017 

2017-11348 

 

Informacja z otwarcia oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Zestawienie wraz z niezbędnymi urządzeniami, uruchomienie 

oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet przy wykorzystaniu łącza 

radiowego w serwerowni centralnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia w Warszawie” znak sprawy: WZP.270.106.2017 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający, przekazuje poniższe 

informacje. 

 

I. W dniu 23 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 132c, 

przeprowadzono komisyjne otwarcie oferty złożonej w ww. postępowaniu.  

II. Bezpośrednio przed otwarciem oferty sekretarz Komisji Przetargowej, podał kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 

Kwota brutto przewidywana na zamówienie – 85 854,00 zł brutto; 

III. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2017-08-23 do godz. 11:00, złożono jedną ofertę, 

według tabeli poniżej: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena brutto za 

całość 

zamówienia 

[zł] 

Cena za jeden 

miesiąc 

świadczenia 

usługi dostępu 

do sieci Internet 

wynosi [zł] 

Czas usunięcia 

awarii [h] 

1. 

Polkomtel Sp. z o.o. 

ul. Konstruktorska 4 

02-673 Warszawa 

54 464,40 zł 1 328,40 8 

 

IV. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania przez Strony 

Umowy do dnia 30 listopada 2020 roku. 

1. Wykonawca rozpocznie realizację Etapu I nie wcześniej niż od dnia 1 września a zakończy 

najpóźniej 15 listopada 2017 r.  

2. Wykonawca rozpocznie realizację Etapu II od dnia 1 grudnia 2017 r. o godzinie 00:00, a 

zakończy dnia 30 listopada 2020 r. o godzinie 23:59. Z zastrzeżeniem, że w ramach Umowy 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu świadczenie usługi dostępu do sieci Internet od 

dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r., a na wyraźne zlecenie Zamawiającego 

w przypadku podjęcia przez Zamawiającego takiej decyzji: 
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1) świadczenia usługi dostępu do sieci Internet od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 30 

listopada 2019 r. (zamówienie opcjonalne cz. I); 

2) świadczenia usługi dostępu do sieci Internet od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 30 

listopada 2020 r. (zamówienie opcjonalne cz. II). 

V.Termin płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku. 

VI.Osoby uczestniczące w otwarciu ofert nie zgłosiły uwag ani zapytań do prawidłowości 

przeprowadzonej procedury otwarcia oferty. 

 

z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(-) Paweł Masiarz 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Pędzińska Aleksandra 


