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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/103/2017/3                                                                02.02.2018r. 

 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/103/2017 pn.: Dostawa środków 
antyseptycznych i dezynfekcyjnych 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 2017r., poz. 1579, 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: 509 603,40 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 MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

7 
INFORMER MED Sp. z o.o. 
ul. Winogrady 118 

61-626 Poznań 

TAK 
 395 312,45 zł netto 

 427 419,34 zł brutto 
do 24 godzin  60 dni 

* 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 2 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 474 229,35 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 płatności 

2 

SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 132 
02-305 Warszawa 

TAK 
 386 363,75 zł netto 

 417 272,85 zł brutto 
24 godziny  60 dni 

* 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 3 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 638 199,42 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 płatności 

5 
SUTURA MED Sp. z o.o. 
ul. Mała Odrzańska 21/2 

70-535 Szczecin 

TAK 
 2 231 517,00 zł netto 

 2 410 038,36 zł brutto 
24 godziny  60 dni 

* 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 4 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 479 538,87 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 płatności 

3 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
i Weterynaryjnego „CENTROWET-

CEZAL” Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 133/135 
60-543 Poznań 

TAK 
 406 756,20 zł netto 
 447 078,05 zł brutto 

24 godziny  60 dni 

* 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Zadanie nr 5 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 92 087,28 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 płatności 

 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
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Zadanie nr 6 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 354 732,00 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 płatności 

5 
SUTURA MED Sp. z o.o. 
ul. Mała Odrzańska 21/2 

70-535 Szczecin 

TAK 
 277 200,00 zł netto 

 340 956,00 zł brutto 
24 godziny  60 dni 

6 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Marii Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska 

TAK 
 269 640,00 zł netto 
 331 657,20 zł brutto 

24 godziny  60 dni 

* 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 7 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 593 640,00 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 płatności 

4 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

NIE 
 260 130,00 zł netto 

 290 530,00 zł brutto 
48 godzin  30 dni 

6 
Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Marii Konopnickiej 11a 

12-230 Biała Piska 

TAK 
 389 630,00 zł netto 

 439 968,90 zł brutto 
24 godziny  60 dni 

8 
CEZAL Sp. z o.o. 
ul. J. K. Branickiego 19 

15-085 Białystok 

TAK 
 246 400,00 zł netto 
 273 912,00 zł brutto 

48 godzin  60 dni 

* 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 8 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 28 123,20 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 MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

4 
Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 

NIE 
 21 798,00 zł netto 

 23 545,20 zł brutto 
48 godzin  60 dni 
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6 

Bialmed Sp. z o.o. 

ul. Marii Konopnickiej 11a 
12-230 Biała Piska 

TAK 
 24 780,00 zł netto 

 26 762,40 zł brutto 
24 godziny  60 dni 

* 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 
Zadanie nr 9 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 83 397,60 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 MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

1 

Greenpol Instytut Kształtowania 

Środowiska Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 17 

65-410 Zielona Góra 

TAK 
 70 200,00 zł netto 
 75 816,00 zł brutto 

48 godzin  30 dni 

* 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 
 

Zadanie nr 10 
1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 663,20 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 MMŚ*  Cena oferty Termin dostawy Termin płatności 

 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 ważności dostarczanych produktów/wyrobów (zgodnie z § 1 ust. 9 projektu umowy, stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ): nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostawy. 

 

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

zamówienia. 

 

                      KIEROWNIK 
                        SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

      
                                                                                                          Marta Potiechin - Nowak 


