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SZG/PRZETARG/02/2020                                                   Gryfino, dnia 18 stycznia 2021 r.  

 

 

Uczestnicy postępowania  

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na zadanie: „Dostawa różnych wyrobów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego  

w Gryfinie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 grudnia 2020 r. 

pod numerem 774182-N-2020  

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” zamieszcza 

informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

974 219,50 zł  

na część 1: 428 766,44 zł;  na część 2: 17 604,92 zł; na część 3: 424 730,95 zł;  

na część 4: 7 164,72 zł; na część 5: 12 958,12 zł; na część 6: 2 040,39 zł;  

na część 7: 1 539,97 zł; na część 8: 31,75 zł; na część 9: 4 135,32 zł; 

 na część 10: 20 760,92 zł; na część 11: 4 873,50 zł; na część 12: 3 780,00 zł;  

na część 13: 3 110,40 zł; na część 14: 1 378,08 zł; na część 15: 7 588,08 zł;  

na część 16: 15 122,16 zł; na część 17: 13 487,04 zł; na część 18: 5 146,74 zł;  

2. Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także 

informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia oraz 

warunków płatności:  

Nr 

oferty 
Firma / adres Wykonawcy Cena brutto 

Termin 

dostawy 

Termin 

rozpatrzenia 

reklamacji 

1 
CitoNet Szczecin Sp. z o.o. 

ul. Rolna 4; 71-730 Szczecin 

Zadanie nr 4: 9 533,70 zł 
2 dni 

robocze 

do 5 dni 

roboczych 

Zadanie nr 10: 20 240,17 zł 
2 dni 

robocze 

do 5 dni 

roboczych 

2 

DUOLUX MEDICAL Sp. z o.o. 

Os. B. Chrobrego 40F/53 

60-681 Poznań 

Zadanie nr 9: 3 704,40 zł  
2 dni 

robocze 

do 5 dni 

roboczych 

3 
Camedica spółka cywilna  

ul. Kościelna 20; 21-210 Milanów  
Zadanie nr 11: 4 858,92 zł  

2 dni 

robocze 

do 5 dni 

roboczych 

4 
POLHERNIA Beata Galos 

ul. Kisielewskiego 4D; 80-275 Gdańsk  
Zadanie nr 16: 21 578,40 zł  

5 dni 

roboczych  

od 11 do 12 dni 

roboczych 

5 

Erbe Polska Sp. z o.o.  

Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 

02-972 Warszawa 

Zadanie nr 14: 1 360,80 zł  
4 dni 

robocze  

do 5 dni 

roboczych 

6 
Lencomm Trade International Sp. z o.o. 

ul. Wólczyńska 133; 01-919 Warszawa 
Zadanie nr 8: 1 281,42 zł  

2 dni 

robocze 

do 5 dni 

roboczych 

7 

PROFILAB spółka cywilna 

Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli,  

Anna Wiącek-Żychlińska 

ul. Emaliowa 28; 02-295 Warszawa 

Zadanie nr 12: 3 510,00 zł  
2 dni 

robocze 

do 5 dni 

roboczych 

8 
Smith & Nephew Sp. z o.o.  

ul. Osmańska 12; 02-823 Warszawa  
Zadanie nr 2: 18 128,99 zł 

3 dni 

robocze 

do 5 dni 

roboczych 

9 
SKAMEX Sp. z o.o.  

ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź 
Zadanie nr 3: 459 057,71 zł  

2 dni 

robocze 

do 5 dni 

roboczych 
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Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany przez Zamawiającego  

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: umowa wykonywana będzie w okresie 12 

miesięcy, licząc od daty jej zawarcia, w formie częściowych dostaw realizowanych na 

zamówienie które będą składane drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienia składane 

będą przez Zamawiającego w zależności od aktualnych potrzeb (dostawy cząstkowe 

realizowane w ciągu min. 2 dni  max. 5 dni, licząc od otrzymania zamówienia), jednakże nie 

dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania.  

Okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi 

wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 

Warunki płatności wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: Zapłata za dostarczone Wyroby nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie 

internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP. 

 

Załącznik 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 
 

PREZES ZARZĄDU 

Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. 
 

Piotr Ignaciuk 
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Załącznik  

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Gryfinie 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/ 

BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) 

…………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy,  siedziba, adres Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:  

„Dostawa różnych wyrobów medycznych na potrzeby  

Szpitala Powiatowego w Gryfinie”   

1) Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) przynależy do tej samej 

grupy kapitałowej z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę  

w niniejszym postępowaniu: 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   

3.   

 

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.  

........................, dn. .........................   

………………............................................................. 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

2) Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie przynależy do grupy 

kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.  

 

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 

…....................., dn. …......................  

  

………………............................................................. 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2 


