Znak sprawy : DZP.341.57.2018

Radom, dnia 2018-11-13

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.11.2018 o godz. 10.30
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z pracami towarzyszącymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa
danych” dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach realizacji projektu pn.„ Wdrożenie
e - usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka z o.o.” .”
(sprawa DZP.341.44.2018).
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto PLN:

Numer
oferty

01

02

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
EWBUD Edward Walczak
Ul. Targowa 6
26-660 Jedlińsk
PPU WIMAR Waldemar Markowski
Stary Kobylnik 19
26-806 Stara Błotnica

Cena PLN

Okres gwarancji

806.634,00

60 miesięcy

837.507,00

60 miesięcy

225.705,00

Warunki płatności

Termin wykonania

30 dni

90 dni

30 dni

90 dni

UWAGA:

Działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 )
Zamawiający informuję, że w/w Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego w/w informacji tj. do dnia 16.11.2018 roku, muszą przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą posłużyć się poniższym wzorem oświadczenia:

Nr sprawy DZP.341.57.2018

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie – grupa kapitałowa

............................................
(Nazwa i adres Wykonawcy
lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986.), dalej: Pzp

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
(Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.)

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z pracami
towarzyszącymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych” realizowanego w ramach
projektu pn.: „ Wdrożenie e - usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka z o.o.” nr sprawy.:
DZP.341.57.2018, w związku z zamieszczeniem na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
Pzp, celem oceny przez Zamawiającego zaistnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 23)1, oświadczam/y/, że podmiot, który reprezentuję:
……………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)

1.

2.

……………………………………………………………………………………………………………….
nie należy - z żadnym z wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty/ oferty częściowe
- do grupy kapitałowej według ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.
Dz.U. z 2017r. poz. 229 z późn. zm.)*,
należy - z wykonawcą: ………………………………………….………………… (podać pełne nazwy/firmy), który złożył w
postępowaniu odrębną ofertę - do grupy kapitałowej według ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 229 z późn. zm.).*
Należąc do w/w grupy kapitałowej, przedstawiam dowody, że powiązania z wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z
art.233kk oraz 305 kk.

.………………………………..…………………
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)

1

Art. 24. ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

