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A/ZP/SZP.251-9/17 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-9/17 na dostawę: 

 
 

„Produktów leczniczych i wyrobów medycznych” 
 
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: 
3 067 131,85 zł brutto (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści 
jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy). Dla poszczególnych części zamówienia 
Zamawiający zamierza przeznaczyć: 

część nr 1 w wysokości 66 530,00 zł,  
część nr 2 w wysokości 28 000,00 zł,  
część nr 3 w wysokości 126 560,00 zł,  
część nr 4 w wysokości 82 336,00zł, 
część nr 5 w wysokości 11 660,00 zł,  
część nr 6 w wysokości 89 891,20 zł,  
część nr 7 w wysokości 25 250,00 zł,  
część nr 8 w wysokości 170 183,00 zł,  
część nr 9 w wysokości 105 850,00 zł,  
część nr 10 w wysokości 52 320,00 zł,  
część nr 11 w wysokości 42 291,45 zł,  
część nr 12 w wysokości 229 470,20 zł, 
część nr 13 w wysokości 2 036 790,00 zł.  
 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 13 ofert: 
 

1. Konsorcjum firm: Farmacol S.A. - Lider, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 

Farmacol-Logistyka  Sp. z o. o. - Członek Konsorcjum, ul. Rzepakowa 2,  

40-541 Katowice: 

 Część nr 11 – 39 587,62 złotych brutto.  

 Termin wykonania zamówienia – 15 m-cy. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni roboczych (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. 



Instytut Matki i Dziecka 
www.imid.med.pl 

 

 Termin płatności – 30 dni.  

 

2. Konsorcjum firm: Citonet-Warszawa Sp. z o. o. - Lider, ul. Żółkiewskiego 

20/26, 87-100 Toruń, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. – 

Członek Konsorcjum, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń: 

 Część nr 12 – 236 769,48 złotych brutto.  

 Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni 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. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

 Część nr 9 – 114 318,00 złotych brutto.  

 Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni 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.  

 

4. Unitech Surgical Sp. z o. o., ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków: 

 Część nr 1 – 72 392,40 złotych brutto.  

 Termin wykonania zamówienia – 24 m-cy. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni 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 od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

 

5. MEDOPLUS Sp. z o. o. Sp. K., ul. Księdza Brzóski 94/17, 91-347 Łódź: 

 Część nr 2 – 27 000,00 złotych brutto.  

 Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące. 
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 Termin dostawy – wynosi do 2 dni 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 24 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  

 

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

 Część nr 4 – 88 793,28 złotych brutto.  

 Część nr 5 – 11 880,00 złotych brutto.  

 Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące. 

 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.  

 

7. 3M Poland Sp. z o. o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn: 

 Część nr 6 – 92 026,80 złotych brutto.  

 Część nr 7 – 20 520,00 złotych brutto.  

 Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące. 

 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 od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury.  

 

8. Polhernia Beata Galos, ul. Jagiellońska 28 c/7, 80-366 Gdańsk: 

 Część nr 2 – 19 105,20 złotych brutto.   

 Termin wykonania zamówienia – 24 m-ce. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 
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 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 

zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  

 

9. Healthcare Marketing Services Sp. z o. o., ul. Stanisława Augusta 73 lok. 

16, 03-846 Warszawa: 

 Część nr 3 – 124 200,18 złotych brutto.   

 Termin wykonania zamówienia –  sukcesywnie w okresie 24 miesięcy. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni roboczych (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 24 miesiące od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury.  

 

10. Komtur Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa: 

 Część nr 13 – 2 199 733,20 złotych brutto.   

 Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy. 

 Termin dostawy – wynosi do 1 dnia 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. 

  

11. Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice: 

 Część nr 11 – 42 343,56 złotych brutto.   

 Termin wykonania zamówienia – 15 miesięcy. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni 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 …. miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni. 
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12.  Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o. o. - Lider, ul. Krzemieniecka 120, 

54-613 Wrocław, PGF S. A. – Członek Konsorcjum, ul. Zbąszyńska 3, 

91-342 Łódź: 

 Część nr 10 – 58 033,80 złotych brutto.   

 Część nr 11 – 39 474,54 złotych brutto.  

 Termin wykonania zamówienia – dla części nr 1-9 w okresie 24 miesięcy, dla 

części nr 10 i 11 w okresie 15 miesięcy, dla części nr 12 w okresie 18 miesięcy 

i dla części nr 13 w okresie 12 miesięcy. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni 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. 

 

13. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno: 

 Część nr 8 – 163 586,01 złotych brutto.   

 Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni 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 
 
 
 

UWAGA: 
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. 

 
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 9 marca 2017 roku. 

http://www.imid.med.pl/

