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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 

EP/220/29/2019/2                                                                17.06.2019r. 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/29/2019 pn.: Dostawa cewników i zestawów 

do elektrofizjologii wraz z dzierżawą kriokonsoli i dzierżawą elektroanatomicznego systemu do 
trójwymiarowego mapowania serca 3D dla SPWSZ w Szczecinie  

 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 
Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

 

 
Zadanie nr 1 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 864 000,00 zł (brutto).    
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

3 

 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 

00-633 Waszawa 
 

NIE 
652 480,00 zł netto 

704 678,40 zł brutto 
3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 
 

Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 2 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 997 920,00 zł (brutto).    

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

dostawy** 

7 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. 
o. 

ul. Iłżecka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
896 000,00 netto 

967 680,00 zł brutto 
3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 
 

Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 
 

 
Zadanie nr 3 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 276 480,00 zł (brutto).    

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

2 

 

BIOTRONIK Polska Sp. z o. o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznań 

 

TAK 
264 000,00 zł netto 

285 120,00 zł brutto 
3 dni robocze 

5 

 

Abbott Medical Sp. z o. o. 

ul. Postępu 21B 
02-676 Warszawa 

 

TAK 
263 200,00 zł netto 

284 256,00 zł brutto 
3 dni robocze 

6 

 
Agencja Naukowo-Techniczna 

SYMICO Sp z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 54a/2 

53-333 Wrocław 
 

TAK 
179 600,00 zł netto 
193 968,00 zł brutto 

3 dni robocze 

7 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. 

o. 
ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

NIE 
256 000,00 netto 

276 480,00 zł brutto 
3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  
** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
 

Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 

Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 
 

 
Zadanie nr 4 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 293 760,00 zł (brutto).    
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

7 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. 

o. 
ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

NIE 
256 000,00 netto 

276 480,00 zł brutto 
3 dni robocze 
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* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 
Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 5 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 181 440,00 zł (brutto).    

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

1 

 
Hagmed Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Tomaszowska 32 

96-200 Rawa Mazowiecka 
 

TAK 
156 000,00 netto 

168 480,00 zł brutto 
3 dni robocze 

5 

 

Abbott Medical Sp. z o. o. 
ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 
 

TAK 
270 000,00 zł netto 
291 600,00 zł brutto 

3 dni robocze 

6 

 

Agencja Naukowo-Techniczna 
SYMICO Sp z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 54a/2 
53-333 Wrocław 

 

TAK 
118 800,00 zł netto 

128 304,00 zł brutto 
3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  
** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
 

Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 

Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 
 

 
Zadanie nr 6 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 327 888,00 zł (brutto).    
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 



4 

 

1 

 
Hagmed Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Tomaszowska 32 
96-200 Rawa Mazowiecka 

 

TAK 
270 600,00 netto 

292 248,00 zł brutto 
3 dni robocze 

5 

 
Abbott Medical Sp. z o. o. 

ul. Postępu 21B 
02-676 Warszawa 

 

TAK 
455 400,00 zł netto 

491 832,00 zł brutto 
3 dni robocze 

6 

 
Agencja Naukowo-Techniczna 

SYMICO Sp z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 54a/2 

53-333 Wrocław 

 

TAK 
233 640,00 zł netto 
252 331,20 zł brutto 

3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 
Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

  
 

Zadanie nr 7 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 8 100,00 zł (brutto).    
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy 

Termin 

rozpatrzenia 

reklamacji dot. 
wad 

jakościowych 

7 

Johnson & Johnson Poland Sp. 
z o. o. 

ul. Iłżecka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
7 500,00 zł netto 

8 100,00 zł brutto 
3 dni robocze 7 dni roboczych 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 

Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 
Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 8 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 296 000,00 zł (brutto).    
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 
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Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

7 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. 

o. 
ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

NIE 
1 200 000,00 netto 

1 296 000,00 zł brutto 
3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 
Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 9 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 259 200,00 zł (brutto).     
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

7 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. 

o. 
ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

NIE 
240 000,00 zł netto 
259 200,00 zł brutto 

3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 
Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 10 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 172 800,00 zł (brutto).     
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

5 

 

Abbott Medical Sp. z o. o. 
ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 
 

TAK 
156 000,00 zł netto 
168 480,00 zł brutto 

3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
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Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 
Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 11 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 47 520,00 zł (brutto).     

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

dostawy** 

3 

 
Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 

00-633 Waszawa 
 

NIE 
54 890,00 zł netto 
59 281,20 zł brutto 

3 dni robocze 

4 

 
Polimed Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 12 

02-822 Warszawa 
 

TAK 
32 450,00 zł netto 
35 046,00 zł brutto 

3 dni robocze 

5 

 

Abbott Medical Sp. z o. o. 
ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 
 

TAK 
42 900,00 zł netto 
46 332,00 zł brutto 

3 dni robocze 

6 

 

Agencja Naukowo-Techniczna 
SYMICO Sp z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 54a/2 
53-333 Wrocław 

 

TAK 
295 200,00 zł netto 

318 816,00 zł brutto 
3 dni robocze 

7 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. 
o. 

ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

NIE 
56 650,00 zł netto 

61 182,00 zł brutto 
3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 
 

Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 12 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 206 280,00 zł (brutto).     

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 
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Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji dot. 
wad 

jakościowych 

7 

Johnson & Johnson Poland Sp. 
z o. o. 

ul. Iłżecka 24 
02-135 Warszawa 

NIE 
191 000,00 zł netto 

206 280,00 zł brutto 
3 dni robocze 7 dni roboczych 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 

Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 
Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 

 
Zadanie nr 13 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 264 600,00 zł (brutto).     
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

5 

 

Abbott Medical Sp. z o. o. 
ul. Postępu 21B 

02-676 Warszawa 
 

TAK 
241 500,00 zł netto 
260 820,00 zł brutto 

3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 
 

Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 14 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 786 456,00 zł (brutto).     

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz 
adres Wykonawcy 

MMŚ*  Cena oferty 
Termin 

dostawy** 

2 

 
BIOTRONIK Polska Sp. z o. o. 

ul. Murawa 12-18 
61-655 Poznań 

 

TAK 
726 000,00 zł netto 

784 080,00 zł brutto 
3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  
** zgodnie z SIWZ 
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Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 
 

Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 

 
 

Zadanie nr 15 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 901 838,00 zł (brutto).     

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy 

Termin 

rozpatrzenia 
reklamacji dot. 

wad 

jakościowych 

3 

 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11 
00-633 Waszawa 

 

NIE 

1 581 000,00 zł 
netto 

1 716 120,00 zł 
brutto  

3 dni robocze 5 dni roboczych 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
 

Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 

Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 
 

 
Zadanie nr 16 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 887 400,00 zł (brutto).     

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) oraz 

adres Wykonawcy 
MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

dostawy** 

5 

 

Abbott Medical Sp. z o. o. 

ul. Postępu 21B 
02-676 Warszawa 

 

TAK 
830 500,00 zł netto 

898 740,00 zł brutto 
3 dni robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  

** zgodnie z SIWZ 

 
Termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

 
Termin zachowania ważności i pełnej sterylności dostarczonych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 10 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru dostawy. 

 
Termin płatności (zgodnie z §2 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): 60 dni 
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Jednocześnie przypominamy, iż Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej przedmiotowej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w pompowaniu o udzieleniu 
zamówienia. 

                       

                         
  DYREKTOR  

Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

    Małgorzata Usielska 

 
 


