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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

EP/220/91/2019/3                         Szczecin, dnia 08.11.2019 r.                                                                   

                                                              

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak sprawy: EP/220/91/2019 pn. Dostawa 

jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów 
endoskopowych 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 

2019 r., poz. 1843 – „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: 65 772,00 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 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

6 

OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 

02-677 Warszawa 

64 350,00 zł netto 
69 498,00 zł brutto 

TAK 
do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 2  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 163 836,00 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 
Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

6 

OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 
02-677 Warszawa 

143 950,00 zł netto 

155 466,00 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 3  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 89 953,20 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 Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

6 

OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 
02-677 Warszawa 

81 990,00 zł netto 

88 549,20 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 
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* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 

Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 
sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 4  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 771,60 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 Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

6 

OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 
02-677 Warszawa 

7 540,00 zł netto 

8 143,20 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 5  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 78 202,80 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 Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

4 

Boston Scientific Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22 
00-133 Warszawa 

70 820,00 zł netto 

76 485,60 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

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

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

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 6  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 23 446,80,00 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 Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

4 
Boston Scientific Polska Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 22 

00-133 Warszawa 

37 250,00 zł netto 

40 230,00 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

 
* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 7  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 59 837,59 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 Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 
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Anna – Medical  
Anna i Robert Martyniuk Spółka Cywilna 

ul. Wita Stwosza 5 
85-790 Bydgoszcz 

55 300,64 zł netto 

59 724,69 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 8  

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 50 884,20 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 Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

5 

Hammermed Medical Polska  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

47 115,00 zł netto 
50 884,20 zł brutto 

TAK 
do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 9 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 99 732,60 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 Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

5 

Hammermed Medical Polska  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

87 795,00 zł netto 
94 818,60 zł brutto 

TAK 
do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 10  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 214 542,00 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 Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

5 

Hammermed Medical Polska  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 
90-032 Łódź 

192 400,00 zł netto 
207 792,00 zł brutto 

TAK 
do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

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

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 11 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 68 639,40 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 Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

5 

Hammermed Medical Polska  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 
ul. Kopcińskiego 69/71 

90-032 Łódź 

63 305,00 zł netto 

68 369,40 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 

60 dni 

 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 

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

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
 

Zadanie nr 12  
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 51 165,00 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 Cena oferty  MMŚ*  
Termin 

dostawy** 
Termin 

płatności** 

3 

SUN -MED Spółka Cywilna  
Dominik Siekierski Sławomir Naparty 
ul. Franciszkańska 104/112 
91-845 Łódź 

21 525,00 zł netto 

23 247,00 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

5 

Hammermed Medical Polska  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 

ul. Kopcińskiego 69/71 

90-032 Łódź 

44 950,00 zł netto 

48 546,00 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 
Zadanie nr 13 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 33 912,00 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 Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

1 

Varimed Sp. z o.o. 

ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 
50-442 Wrocław 

31 250,00 zł netto 

33 750,00 zł brutto 
TAK 

do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 
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Zadanie nr 14 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 18 144,00 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 Cena oferty  MMŚ*  

Termin 

dostawy** 

Termin 

płatności** 

6 

OLYMPUS  Polska Sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1 
02-677 Warszawa 

16 800,00 zł netto 
18 144,00 zł brutto 

TAK 
do 3 dni 

roboczych 
60 dni 

* wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

** zgodnie z zapisami w SIWZ 
Termin wykonania zamówienia (zgodnie z rozdziałem IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia): 

sukcesywnie do dnia 17.06.2020r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. 

 

 

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 

udzieleniu zamówienia. 

  

 
 

 
KIEROWNIK 

Sekcji Zamówień Publicznych 
    Marta Potiechin - Nowak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


