
Gdańsk: Zakup i montaż zasilacza awaryjnego oraz wykonanie instalacji 

gwarantowanego zasilania 

Numer ogłoszenia: 268019 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 

w BZP: 256117 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-

865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 7512500, faks 058 7512516. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż zasilacza awaryjnego oraz wykonanie 

instalacji gwarantowanego zasilania. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż awaryjnego 

zasilacza o mocy 80 kVA do serwerowni w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 budynek B oraz wykonanie 

instalacji gwarantowanego zasilania w Delegaturze POW NFZ w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt wykonawczy wraz z rysunkami. Klasyfikacja 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1 Urządzenia komputerowe 45315300-1 Instalacje zasilania 

elektrycznego Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji. 2)Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji 

oraz rękojmi na wszystkie zamontowane urządzenia i wykonane usługi objęte przedmiotem zamówienia na okres 

do dnia 22-01-2015r. 3)Użyte w załącznikach do Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub 

pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. Wskazanie w 

dokumentacji znaków towarowych, patentu lub miejsc pochodzenia ma na celu jedynie określenie jakości 

przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, 

że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały i urządzenia 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w projekcie wykonawczym, załączając przy tym: 

a)wyspecyfikowane materiały i urządzenia równoważne zgodnie z załączoną do SIWZ tabelą - załącznik Nr 7, 

b)sporządzoną na własny koszt opinię uprawnionego projektanta. 4)Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą 

dokumentów wymienionych w ppkt a) i b) Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje materiały i urządzenia 

określone w dokumentacji 5)Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania 

ofert. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego: Romanem Walkowiak tel. 

609508652 lub Zbigniew Karbownik tel. 605583309 6)Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 45.31.53.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 



III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 COMEX S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79300,82 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 80995,50 

 Oferta z najniższą ceną: 80995,50 / Oferta z najwyższą ceną: 80995,50 

 Waluta: PLN. 


