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Warszawa, 2018-09-20 

WZP.270.118.2018 

2018-15752 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury 

techniczno-systemowej (ITS) Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz z instalacją 

i konfiguracją podsystemów”, znak sprawy: WZP.270.118.2018. 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniższe informacje. 

 

1. W dniu 19 września 2018 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 132c, 

przeprowadzono komisyjne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert sekretarz Komisji Przetargowej podał kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 7 832 454,84 zł brutto. 

3. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2018-09-19 do godz. 11:00, złożono dwie oferty, 

według tabeli poniżej: 

 

4. „Czas reakcji – zdalny” rozumiany, jako: czas reakcji dla podjęcia czynności diagnostycznych 

środkami Dostępu zdalnego, zdiagnozowanie i skategoryzowanie anomalii oraz przekazanie 

Diagnozy wstępnej do Zamawiającego (WYM.045 OPZ) – 1-3h. 

5. „Czas reakcji - fizyczny” rozumiany, jako: czas reakcji w przypadku konieczności podjęcia 

czynności diagnostycznych fizycznie w ośrodku przetwarzania, z uwzględnieniem „Czasu reakcji- 

zdalnego”, czas przekazania Diagnozy wstępnej do Zamawiającego (WYM.045 OPZ) – 3-6h. 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto [zł] 

Czas reakcji 

– zdalny  

[w godz.] 

Czas reakcji  

- fizyczny  

[w godz.] 

Czas naprawy 

[w godz.] 

1. 

Bezpieczne.it Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 20a 

02-822 Warszawa 

3 342 663,99 1 3 3 

2. 

Konsorcjum: 

S&T Poland Sp. z o.o. – Lider 

Konsorcjum 

S&T Services Polska Sp. z o.o. 

– Członek Konsorcjum 

5 001 318,87 1 3 3 
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6. „Czas naprawy” rozumiany, jako: czas liczony od momentu zakończenia Diagnozy do momentu 

całkowitego i skutecznego usunięcia anomalii i jej przyczyny (WYM.045 OPZ) – 3-6h. 

7. Warunki płatności – 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

lub rachunku. 
 

z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 
(-) Ewa Okła 

Kierownik Wydziału 
Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
Sporządził: Banaś Tomasz Banaś 


