
 
OR. 272.1.21.2018                             Brzeg, dnia 11 lutego 2019 r.   

 

 

 

- WSZYSCY ZAINTERESOWANI - 

 

dot. zadania pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, 

przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie 

postępowanie 

 

 

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

(Dz. U. 2018 r. poz. 1986, 2215)  informuję, iż w poniższej tabeli zostały zamieszczone informacje, 

które zostały podane podczas otwarcia ofert przetargowych: 

 
Kwota brutto, którą 

Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 

a która była odczytana na 

otwarciu ofert  

 

 

Numer 

oferty 

 

 

 

Nazwa wykonawcy 

 

 

 

Cena brutto  

w zł 

 

 

 

Inne warunki 

 

 

 

 

 

 

1.923.255 zł  

 
 

1 

 

 
Asseco Poland S.A. 

Ul. Olchowa 14 

35-322 Rzeszów 

 
 

 

2 586 770,00 zł 

1. Termin wykonania:  
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, tj. do 31.10.2019 r.  

 

2. Warunki świadczenia usług gwarancyjnych                      

i serwisowych:                                                                         

czas reakcji 4h / usługi świadczone w dni robocze 
oraz soboty  

 

3. Okres gwarancji na sprzęt komputerowy 

(zestawy komputerowe, monitory , drukarki                            

i urządzenia wielofunkcyjne)                                                           

48 miesięcy, on site, z czasem naprawy do 48h,                          
z opcją „uszkodzone dyski pozostają u 

Zamawiającego”  

 
4. Okres gwarancji na ZSI (tj. na HIS i ERP):                            

60 miesięcy  

5. Liczba spełnionych kryteriów fakultatywnych 

na etapie składania ofert:  1106  

 

6. Warunki płatności: 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia  

 Konsultant IT Sp. z o.o.  
Ul. Romana Maya 1 

61-371 Poznań  

2.517.810,00 zł 1. Termin wykonania:  

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, tj. do 31.10.2019 r.  

2. Warunki świadczenia usług gwarancyjnych                      

i serwisowych:                                                                              

czas reakcji następny dzień roboczy / usługi 

świadczone w dni robocze 

3. Okres gwarancji na sprzęt komputerowy 

(zestawy komputerowe, monitory, drukarki i 

urządzenia wielofunkcyjne):                                                                
60 miesięcy, on site, z czasem naprawy do 48h,                             

z opcją „uszkodzone dyski pozostają u 

Zamawiającego” 

4. Okres gwarancji na ZSI (tj. na HIS i ERP):                   

48 miesięcy 

5. Liczba spełnionych kryteriów fakultatywnych 

na etapie składania ofert:  1211 

6. Warunki płatności:                                              

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia 



  Comarch Healthcare S.A.  
Al. Jana Pawła II 39A 

31-864 Kraków 

2.566.032,00 zł 1. Termin wykonania:                                                  

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, tj. do 31.10.2019 r.  

2. Warunki świadczenia usług gwarancyjnych                          

i serwisowych :                                                                             

czas reakcji 4h / czas naprawy do 24h / usługi 

świadczone w dni robocze oraz soboty 

3. Okres gwarancji na sprzęt komputerowy 

(zestawy komputerowe, monitory, drukarki i 

urządzenia wielofunkcyjne):                                                             
48 miesięcy, on site, z czasem reakcji następny 

dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją 

„uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego” 

4. Okres gwarancji na ZSI (tj. na  HIS i ERP):                       

60 miesięcy, on site, z czasem reakcji następny 

dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją 
„uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego” 

5. Liczba spełnionych kryteriów fakultatywnych 

na etapie składania ofert:  1256 

6. Warunki płatności:                                                

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia 

 

 

Uwaga! 

 

Zamawiający przypomina o konieczności przedłożenia oświadczenia o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ. Niniejszą 

informację Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej niniejszej informacji (DOTYCZY WYKONAWCÓW, KTÓRZY 

ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU). 

 
 

 
 

                                                                           
 

 
 

Starszy Inspektor 

                                                                     w Wydziale Organizacyjno-Prawnym 

                                                                                            () 

                                                                                 Aleksandra Kurpiel  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy niniejszą informację: 

- zamieszczono dnia 11 lutego 2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Brzegu; 
 


