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A/ZP/SZP.251-41/16 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-41/16 na dostawę: 

 

„Nici chirurgicznych i szwów” 
 

Zamawiający – Instytut Matki i Dziecka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)., przedstawia 
informacje z otwarcia ofert. 
 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 030 965,62 zł 
brutto (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  pięć 
złotych sześćdziesiąt dwa grosze). Jest to zamówienie udzielane w częściach. Dla 
poszczególnych części zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć: 

 części nr 1 zamówienia, w wysokości 190 539,30 zł brutto 
 części nr 2 zamówienia, w wysokości 10 696,85 zł brutto 
 części nr 3 zamówienia, w wysokości 5 830,70 zł brutto 

 części nr 4 zamówienia, w wysokości 70 350,22 zł brutto 
 części nr 5 zamówienia, w wysokości 9 901,44 zł brutto 
 części nr 6 zamówienia, w wysokości 5 119,20 zł brutto 
 części nr 7 zamówienia, w wysokości 9 810,72 zł brutto 
 części nr 8 zamówienia, w wysokości 7 066,83 zł brutto 
 części nr 9 zamówienia, w wysokości 79 874,94 zł brutto 

 części nr 10 zamówienia, w wysokości 4 908,86 zł brutto 
 części nr 11 zamówienia, w wysokości 115 859,81 zł brutto 
 części nr 12 zamówienia, w wysokości 56 421,36 zł brutto 
 części nr 13 zamówienia, w wysokości 15 499,12 zł brutto 
 części nr 14 zamówienia, w wysokości 45 537,55 zł brutto 

 części nr 15 zamówienia, w wysokości 412 019,01 zł brutto 
 części nr 16 zamówienia, w wysokości 21 416,40 zł brutto 
 części nr 17 zamówienia, w wysokości 6 147,73 zł brutto 
 części nr 18 zamówienia, w wysokości 164 417,82 zł brutto 
 części nr 19 zamówienia, w wysokości 715 439,52 zł brutto 

 części nr 20 zamówienia, w wysokości 32 503,68 zł brutto 
 części nr 21 zamówienia, w wysokości 24 334,56 zł brutto 
 części nr 22 zamówienia, w wysokości 27 270,00 zł brutto 
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W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty: 
 

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

 Część nr 21: 24 224,40 zł brutto. 

 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy. 

 Termin dostawy: Termin dostawy wynosi do 2 roboczego/ych (od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 

 Termin ważności: Termin ważności na asortyment towarów objęty 

przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności: 30 dni. 

 

2. Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa: 

   Część nr 1: 186 340,44 zł brutto. 

 Część nr 2: 6 540,78 zł brutto. 

 Część nr 3: 5 714,84 zł brutto. 

 Część nr 4: 71 053,59 zł brutto. 

 Część nr 20: 3 181,60 zł brutto. 

 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy. 

 Termin dostawy: Termin dostawy wynosi do 2 roboczego/ych (od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 

 Termin ważności: Termin ważności na asortyment towarów objęty 

przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności: 30 dni. 

 

3. 2M Materia Medica Sp. z o.o., ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław: 

 Część nr 6: 6 034,18 zł brutto. 

 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy. 

 Termin dostawy: Termin dostawy wynosi do 2 roboczego/ych (od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 

 Termin ważności: Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 

zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności: 30 dni. 
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4. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: 

 Część nr 5: 9 078,48 zł brutto. 

 Część nr 6: 4 665,60 zł brutto. 

 Część nr 7: 9 130,32 zł brutto. 

 Część nr 8: 7 066,83 zł brutto. 

 Część nr 9: 73 753,68 zł brutto. 

 Część nr 10: 4 908,86 zł brutto. 

 Część nr 11: 115 859,81 zł brutto. 

 Część nr 12: 49 121,25 zł brutto. 

 Część nr 13: 15 499,12 zł brutto. 

 Część nr 14: 45 537,55 zł brutto. 

 Część nr 15: 412 019,01 zł brutto. 

 Część nr 16: 20 813,76 zł brutto. 

 Część nr 17: 4 536,00 zł brutto. 

 Część nr 18: 164 417,82 zł brutto. 

 Część nr 19: 715 439,52 zł brutto. 

 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy. 

 Termin dostawy: Termin dostawy wynosi do 2 roboczego/ych (od poniedziałku 

do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 

 Termin ważności: Termin ważności na asortyment towarów objęty 

przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności: 30 dni. 

 

 Sekretarz Komisji Przetargowej 
          
 
                                                                 Jolanta Woźniak 
 
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 10 stycznia 2017 roku. 
 

Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 5 do 
SIWZ. 
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