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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 

EP/220/49/2019/3                                                                18.07.2019r. 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/49/2019 pn.: Dostawa wyrobów medycznych 

jednorazowego i wielorazowego użytku 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., dalej – „ustawa Pzp”), 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: 23 721,98 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

 Nie złożono żadnej oferty      

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.  
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 
Zadanie nr 2 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 32 400,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

26 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o. 

ul. Iłżecka 24 

02-135 Warszawa 

NIE 
30 000,00 zł netto 
32 400,00 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.  

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 3 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 222 393,60 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

4 

Werfen Polska Sp. z o. o. 

ul. Wolińska 4 
03-699 Warszawa 

TAK 
197 920,00 zł netto 

214 083,60 zł brutto 
14 dni roboczych 

 5 dni 

roboczych  

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 5 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 
Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 4 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 41 379,12 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 
reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 

wyrobów 

12 

Konsorcjum:  
Medela Polska Sp z.o.o – Lider 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D 
01-531 Warszawa 

i 

Nettle S.A 
ul. Hubska 44 

50-502 Wrocław 

TAK 
38 310,00 zł netto 

41 374,80 zł brutto 
14 dni roboczych 

5 dni 

roboczych  
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* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 
Zadanie nr 5 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 105 246,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

22 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Kazimierzowska 46/48/35 
02-546 Warszawa 

TAK 
100 533,00 zł netto 

108 575,64 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 6 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200 169,36 zł (brutto). 

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

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

23 
AB Med-Serwis Arkadiusz Dobkowski 
ul. Sikorskiego 8/6 

07-410 Ostrołęka 

TAK 
179 942,00 zł netto 

194 337,36zł brutto 
14 dni roboczych 

5 dni 

robocze 

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

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 7 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 29 484,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

8 

Advance Europe Sp. z o.o. Biuro 

Techniczno-Handlowe 
ul. Skrzetuskiego 30/3 

02-726 Warszawa 

TAK 
20 982,00 zł netto 
22 660,56 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 
Zadanie nr 8 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 57 067,20 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

14 

AKME Sp. z o. o. Sp. k. 

ul. Poloneza 89B 
02-826 Warszawa 

TAK 
51 680,00 zł netto 
55 814,40 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

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

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 9 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 137 116,80 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

14 

AKME Sp. z o. o. Sp. k. 

ul. Poloneza 89B 
02-826 Warszawa 

TAK 
126 960,00 zł netto 

137 116,80 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 
Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 10 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 88 948,80 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 
reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 

wyrobów 

5 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

TAK 
82 480,00 zł netto 

89 078,40 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 
Zadanie nr 11 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 76 021,20 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

6 

Comef Spółko z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa 

ul. Gdańska 2 

40-719 Katowice 

TAK 
70 390,00 zł netto 

76 021,20 zł brutto 
14 dni roboczych 

5 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 
Zadanie nr 12 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25 436,16 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

 Nie złożono żadnej oferty      

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 
Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 

Zadanie nr 13 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 16 200,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 
reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 

wyrobów 

14 
AKME Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Poloneza 89B 

02-826 Warszawa 

TAK 
15 000,00 zł netto 

16 200,00 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 
Zadanie nr 14 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 40 959,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

3 

Labsystem s.c. Ewa Superata, Mariusz 

Martini 

ul. Dobrego Pasterza 100 
31-416 Kraków 

TAK 
33 300,00 zł netto 

35 964,00 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze  

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 
Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 
Zadanie nr 15 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11 178,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 
reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

1 

DAR-MED Dariusz Wolski 

ul. Jana Kazimierza 11/86 

01-248 Warszawa 

TAK 
11 000,00 zł netto 
11 880,00 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

19 

"ARNO-MED" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

ul. Kolejowa 24 
55-081 Miętków  

TAK 
10 350,00 zł netto 

11 178,00 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 
Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 16 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 28 032,48 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 
reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 

wyrobów 

7 

COMED S.C. Krzysztof Pilarski, 
Wojciech Grunwald 

ul. 1 Maja 201/1 
75-800 Koszalin 

TAK 
13 050,00 zł netto 

14 094,00 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

15 

Meden-Inmed Sp. z o.o. 

ul. Wenedów 2 
75-847 Koszalin 

NIE 
17 820,00 zł netto 
19 245,60 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

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

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 17 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 81 777,60 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 

wyrobów 

 Nie złożono żadnej oferty      

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 
Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 

Zadanie nr 18 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 59 572,80 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

25 

Optimed Pro-Office A.P. Szewczyk SJ 

ul. Forteczna 5 
32-086 Węgrzce 

TAK 
32 520,00 zł netto 

35 121,60 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 
Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 
Zadanie nr 19 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 61 603,20 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 
reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

17 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

NIE 
100 000,00 zł netto 
108 000,00 zł brutto 

14 dni roboczych 
 5 dni 

roboczych  

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 
Zadanie nr 20 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 77 760,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

18 

Przedsiębiorstwo Handlowo - 

Usługowe ANMAR Spółka z o. o. Sp. 
K. 

ul. Strefowa 22 

43-100 Tychy 

TAK 
74 520,00 zł netto 

91 659,60 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

21 

FHU KOT-BUD J.KOT 

ul. Astrów 21 
43-100 Tychy 

TAK 
69 600,00 zł netto 
85 608,00 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

24 

Amcano Spółka Akcyjna 

Al. Gen. Władysława Sikorskiego 
9a/107 

02-758 Warszawa 

TAK 

 

64 800,00 zł netto 
79 704,00 zł brutto 

 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 



11 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 21 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 189 864,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

25 

Optimed Pro-Office A.P. Szewczyk SJ 

ul. Forteczna 5 
32-086 Węgrzce 

TAK 
175 800,00 zł netto 

189 864,00 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 
Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 22 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 316 008,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 
reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 

wyrobów 

23 
AB Med-Serwis Arkadiusz Dobkowski 
ul. Sikorskiego 8/6 

07-410 Ostrołęka 

TAK 
296 400,00 zł netto 

320 112,00 zł brutto 
14 dni roboczych 

5 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 
Zadanie nr 23 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 184,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 
Termin rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

23 
AB Med-Serwis Arkadiusz Dobkowski 
ul. Sikorskiego 8/6 

07-410 Ostrołęka 

TAK 
6 300,00 zł netto 

6 804,00 zł brutto 
14 dni roboczych 

5 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 18 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 
Zadanie nr 24 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 768,00 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

2 

Medtronic Poland Sp. z o.o. 

ul. Polna 11  

00-633 Warszawa 

NIE 
14 600,00 zł netto 
15 768,00 zł brutto 

14 dni roboczych 
5 dni 

roboczych  

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 25 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 155 520,00 zł (brutto). 

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

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 

rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

9 

Mölnlycke Health Care Polska Sp. z 
o.o. 

ul. Przasnyska 6B ( wejście C, II p.) 

01-756 Warszawa 

TAK 
139 200,00 zł netto 

150 336,00 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 
Zadanie nr 26 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 131 760,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 
Termin rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

20 

,,HAMMERMED Medical Polska Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością” 

Spółka Komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71 

90-032 Łódź 

TAK 
114 000,00 zł netto 

123 120,00 zł brutto 
7 dni roboczych 

3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
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Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 
Zadanie nr 27 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34 830,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin 
rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

10 

PROMED S.A. 

ul. Działkowa 56 
02-234 Warszawa 

TAK 
41 710,00 zł netto 
45 046,80 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

16 

SINMED Sp. z o.o. 

ul. Graniczna 32B 
44-178 Przyszowice 

TAK 
11 395,00 zł netto 
12 306,60 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 
maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 28 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 90 720,00 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 

dostawy 

wyrobów 

11 

BL Medica Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Letnia 2A 

72-123 Kliniska Wielkie 

TAK 
76 000,00 zł netto 
82 080,00 zł brutto 

7 dni roboczych 
3 dni 

robocze 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
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Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 
 

Zadanie nr 29 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 84 142,80 zł (brutto). 

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

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 

Termin rozpatrzenia 

reklamacji wad 
jakościowych 

Termin 

dostawy 
wyrobów 

 Nie złożono żadnej oferty      

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 

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

Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   
 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
 

 
Zadanie nr 30 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 13 867,20 zł (brutto). 
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności oraz terminu rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych: 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy MMŚ*  Cena oferty 
Termin rozpatrzenia 

reklamacji wad 

jakościowych 

Termin 
dostawy 

wyrobów 

 Nie złożono żadnej oferty      

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania 

maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Termin zachowania ważności/pełnej sterylności dostarczanych wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Warunki płatności: zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.   

 

Termin płatności za dostarczone wyroby (zgodnie z § 2 ust. 6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
SIWZ): do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
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Zamawiający informuje również, iż przed upływem terminu składania ofert tj. 17.07.2019r. godz. 

09:00 wpłynął na skrzynkę ePUAPu od Wykonawcy BARD Poland Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością plik zaszyfrowany o nazwie „BARD oferta”, który to Zamawiający po upływie 

terminu otwarcia ofert pobrał ze skrzynki ePUAPu i dokonał próby odszyfrowania za pomocą 

miniPortalu. Podczas próby odszyfrowania pliku pojawił się błąd aplikacji uniemożliwiający 

odszyfrowanie pliku. 

 

W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający skierował zapytanie do Urzędu Zamówień 

Publicznych celem wyjaśnienia błędu. Z uzyskanych informacji wynika, że pobrany ze skrzynki 

ePUAPu plik o nazwie „BARD oferta” został zaszyfrowany kluczem publicznym z innego 

postępowania, co z kolei skutkuje brakiem możliwości odszyfrowania oferty. 

 
 

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 postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

DYREKTOR  

Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

    Małgorzata Usielska 

 


