oznaczenie sprawy ZP/110/2017

Informacja z otwarcia ofert złoŜonych do postępowania ZP/110/2017 na dostawę aparatury medycznej dla Działu Centralnej Sterylizatornii, Kliniki Chirurgii
Onkologicznej i Chorób Piersi oraz Kliniki PołoŜnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu „CZMP”
Termin składania ofert upłynął w dniu 27.10.2017r o godz. 12:00
Numer
oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

OTICON Polska Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Cena brutto
w PLN

Pakiet nr 3 – 139 811,70

Pakiet nr 2 – 34 789,26

Termin wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Dostawa aparatury do
Instytutu „CZMP” w
Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289,
wraz z instalacją i
uruchomieniem nastąpi
maksymalnie do dnia
18.12.2017 r., w
terminie ustalonym z
Zamawiającym.

Wykonawca udziela
Zamawiającemu
54 miesiące
gwarancji
na oferowany
asortyment, od daty
uruchomienia
w Instytucie „CZMP”
zamówionego
asortymentu, o
którym mowa w § 1
umowy,
potwierdzonego
w protokole zdawczo
– odbiorczym.

Dostawa aparatury do
Instytutu „CZMP” w
Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289,
wraz z instalacją i
uruchomieniem nastąpi
maksymalnie do dnia
18.12.2017 r., w
terminie ustalonym z
Zamawiającym.

Wykonawca udziela
Zamawiającemu
36 miesięcy
gwarancji
na oferowany
asortyment, od daty
uruchomienia
w Instytucie „CZMP”
zamówionego
asortymentu, o
którym mowa w § 1
umowy,
potwierdzonego
w protokole zdawczo
– odbiorczym.

Warunki płatności

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT,
dostarczonej wraz z kopią
protokołu dostawy do magazynu
i protokołu zdawczoodbiorczego, nie później jednak
niŜ do dnia 31.12.2017 r.
2.

W przypadku przekroczenia
terminu płatności, Wykonawca
odstępuje od prawa do
naliczenia odsetek.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT,
dostarczonej wraz z kopią
protokołu dostawy do magazynu
i protokołu zdawczoodbiorczego, nie później jednak
niŜ do dnia 31.12.2017 r.
2.

W przypadku przekroczenia
terminu płatności, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.

3

4

5

Diagnos Sp. z o.o.
ul. Łączyny 4
02-820 Warszawa

WALMED Sp. z o.o.
ul. Ptaków Leśnych 73
05-500 Jastrzębie

Medtronic Poland
Spółka z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa

Pakiet nr 8 – 45 144,00

Pakiet nr 5 – 59 130,00
Pakiet nr 8 – 56 095,20

Pakiet nr 4 – 79 912,86
Pakiet nr 6 – 123 120,00

Dostawa aparatury do
Instytutu „CZMP” w
Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289,
wraz z instalacją i
uruchomieniem nastąpi
maksymalnie do dnia
18.12.2017 r., w
terminie ustalonym z
Zamawiającym.

Wykonawca udziela
Zamawiającemu
24 miesiące
gwarancji
na oferowany
asortyment, od daty
uruchomienia
w Instytucie „CZMP”
zamówionego
asortymentu, o
którym mowa w § 1
umowy,
potwierdzonego
w protokole zdawczo
– odbiorczym.

Dostawa aparatury do
Instytutu „CZMP” w
Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289,
wraz z instalacją i
uruchomieniem nastąpi
maksymalnie do dnia
18.12.2017 r., w
terminie ustalonym z
Zamawiającym.

Wykonawca udziela
Zamawiającemu
36 miesięcy –
Pakiet nr 5
24 miesiące –
Pakiet nr 8
gwarancji
na oferowany
asortyment, od daty
uruchomienia
w Instytucie „CZMP”
zamówionego
asortymentu, o
którym mowa w § 1
umowy,
potwierdzonego
w protokole zdawczo
– odbiorczym.

Dostawa aparatury do
Instytutu „CZMP” w
Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289,
wraz z instalacją i
uruchomieniem nastąpi
maksymalnie do dnia
18.12.2017 r., w
terminie ustalonym z
Zamawiającym.

Wykonawca udziela
Zamawiającemu
24 miesiące
gwarancji
na oferowany
asortyment, od daty
uruchomienia
w Instytucie „CZMP”
zamówionego
asortymentu, o
którym mowa w § 1

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT,
dostarczonej wraz z kopią
protokołu dostawy do magazynu
i protokołu zdawczoodbiorczego, nie później jednak
niŜ do dnia 31.12.2017 r.
2. W przypadku przekroczenia
terminu płatności, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT,
dostarczonej wraz z kopią
protokołu dostawy do magazynu
i protokołu zdawczoodbiorczego, nie później jednak
niŜ do dnia 31.12.2017 r.
2. W przypadku przekroczenia
terminu płatności, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT,
dostarczonej wraz z kopią
protokołu dostawy do magazynu
i protokołu zdawczoodbiorczego, nie później jednak
niŜ do dnia 31.12.2017 r.
2. W przypadku przekroczenia

umowy,
potwierdzonego
w protokole zdawczo
– odbiorczym.

6

7

8

Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok

Sterigat Sp. z o.o.
ul. Zaściankowa 50/1
02-989 Warszawa

AUDICAL Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82/700
00-844 Warszawa

Pakiet nr 5 – 76 140,00

Pakiet nr 1 – 788 875,86

Pakiet nr 3 – 124 458,00

terminu płatności, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT,
dostarczonej wraz z kopią
protokołu dostawy do magazynu
i protokołu zdawczoodbiorczego, nie później jednak
niŜ do dnia 31.12.2017 r.

Dostawa aparatury do
Instytutu „CZMP” w
Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289,
wraz z instalacją i
uruchomieniem nastąpi
maksymalnie do dnia
18.12.2017 r., w
terminie ustalonym z
Zamawiającym.

Wykonawca udziela
Zamawiającemu
24 miesiące
gwarancji
na oferowany
asortyment, od daty
uruchomienia
w Instytucie „CZMP”
zamówionego
asortymentu, o
którym mowa w § 1
umowy,
potwierdzonego
w protokole zdawczo
– odbiorczym.

Dostawa aparatury do
Instytutu „CZMP” w
Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289,
wraz z instalacją i
uruchomieniem nastąpi
maksymalnie do dnia
18.12.2017 r., w
terminie ustalonym z
Zamawiającym.

Wykonawca udziela
Zamawiającemu
36 miesięcy
gwarancji
na oferowany
asortyment, od daty
uruchomienia
w Instytucie „CZMP”
zamówionego
asortymentu, o
którym mowa w § 1
umowy,
potwierdzonego
w protokole zdawczo
– odbiorczym.

2. W przypadku przekroczenia
terminu płatności, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.

Dostawa aparatury do
Instytutu „CZMP” w
Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289,
wraz z instalacją i
uruchomieniem nastąpi
maksymalnie do dnia
18.12.2017 r., w

Wykonawca udziela
Zamawiającemu
36 miesięcy
gwarancji
na oferowany
asortyment, od daty
uruchomienia
w Instytucie „CZMP”

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT,
dostarczonej wraz z kopią
protokołu dostawy do magazynu
i protokołu zdawczo-

2. W przypadku przekroczenia
terminu płatności, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT,
dostarczonej wraz z kopią
protokołu dostawy do magazynu
i protokołu zdawczoodbiorczego, nie później jednak
niŜ do dnia 31.12.2017 r.

terminie ustalonym z
Zamawiającym.

zamówionego
asortymentu, o
którym mowa w § 1
umowy,
potwierdzonego
w protokole zdawczo
– odbiorczym.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 873 000,00 PLN
Pakiet nr 1 – 800 000,00 PLN
Pakiet nr 2 – 80 000,00 PLN
Pakiet nr 3 – 165 000,00 PLN
Pakiet nr 4 – 85 000,00 PLN
Pakiet nr 5 – 60 000,00 PLN
Pakiet nr 6 – 123 000,00 PLN
Pakiet nr 7 – 500 000,00 PLN
Pakiet nr 8 – 60 000,00 PLN

odbiorczego, nie później jednak
niŜ do dnia 31.12.2017 r.
2. W przypadku przekroczenia
terminu płatności, Wykonawca
ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych.

