
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji, środków
kontrastowych oraz implantów ortopedycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@105szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji, środków
kontrastowych oraz implantów ortopedycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6033b48d-e480-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192057/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24 14:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005807/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i materiałów do sterylizacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120039/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/K/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 538905,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do dezynfekcji rąk, skóry, błon
śluzowych, narzędzi, powierzchni, endoskopów. Oferowany przedmiot zamówienia musi być
zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 272920,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do dezynfekcji skóry, jamy
ustnej oraz pola operacyjnego. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 40953,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do dezynfekcji rąk, powierzchni,
narzędzi i wyrobów medycznych. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Główny Kod CPV: 33.63.16.00-9 -
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 30550,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do dezynfekcji. Oferowany przedmiot zamówienia
musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.5.) Wartość części: 1000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych do urządzenia
Nocospray oraz zestawu ochrony biologicznej. Oferowany przedmiot zamówienia musi być
zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Główny Kod
CPV: 33.63.16.00-9 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 9340,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do sterylizacji plazmowej.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 13016,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do kontroli poprawnej
sterylizacji. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. Główny Kod CPV: 33.14.00.00-3 - Materiały
medyczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 4950,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych. Oferowany
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przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.5.5.) Wartość części: 118105,20 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nośnika antybiotyków do leczenia infekcji
ortopedycznych. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ. Główny Kod CPV: 33.18.31.00-7 - Implanty
ortopedyczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 11360,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych - płyty, śruby.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 19703,24 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drutu nitylowego. Oferowany przedmiot
zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 15 do
SWZ. Główny Kod CPV: 33.18.31.00-7 - Implanty ortopedyczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 6500,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantu do rekonstrukcji chrząstki.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 16 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 10507,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
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5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 301412,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 303796,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 301412,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Zaopatrzenia
Medycznego „Cezal” SA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 899-010-72-08

7.3.3) Ulica: Widna

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-543

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 301412,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46148,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46148,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46148,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SCHULKE POLSKA SP. Z O.O

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-00-10-985

7.3.3) Ulica: AL. JEROZOLIMSKI

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA
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7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46148,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-16

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

BRAK OFERT

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1218,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1667,90 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1218,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ProjectMed Tomasz Surowiec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9660673514

7.3.3) Ulica: Alejkowa

7.3.4) Miejscowość: Sowlany

7.3.5) Kod pocztowy: 15-528

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1218,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-23

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9655,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9655,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9655,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Greenpol Instytut Kształtowania
Środowiska Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 929-010-03-34

7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-066

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9655,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-17

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
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SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14414,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14414,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14414,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Informer Med Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792099241

7.3.3) Ulica: Winogrady

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-626

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
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8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14414,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-16

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5466,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6737,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5466,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krajowe Towarzystwo
Gospodarcze SEMIGAT S.A

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526-030-29-99

7.3.3) Ulica: Ratuszowa

7.3.4) Miejscowość: Warszawa
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7.3.5) Kod pocztowy: 03-450

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5466,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-23

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127421,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127421,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127421,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 894-25-56-799

7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-613

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127421,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-16

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12204,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12204,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12204,00 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Med&Care sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 958-170-89-68

7.3.3) Ulica: Mławska

7.3.4) Miejscowość: Gdynia

7.3.5) Kod pocztowy: 81-204

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12204,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-16

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21273,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21273,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hofer GmbH&Co KG Spółka
Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1070011771

7.3.3) Ulica: Radkowska

7.3.4) Miejscowość: Nowa Ruda

7.3.5) Kod pocztowy: 57-402

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21273,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-16

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
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5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

BRAK OFERT

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11340,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11340,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11340,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Casiomed s.c

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452144133

7.3.3) Ulica: Os. Na Lotnisku

7.3.4) Miejscowość: Kraków
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7.3.5) Kod pocztowy: 31-801

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11340,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-16
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	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005807/15/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120039/04

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17/K/2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 538905,44 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
	4.5.5.) Wartość części: 272920,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
	4.5.5.) Wartość części: 40953,50 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
	4.5.5.) Wartość części: 30550,50 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
	4.5.5.) Wartość części: 1000,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
	4.5.5.) Wartość części: 9340,00 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.5.5.) Wartość części: 13016,00 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
	4.5.5.) Wartość części: 4950,00 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe
	4.5.5.) Wartość części: 118105,20 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne
	4.5.5.) Wartość części: 11360,00 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne
	4.5.5.) Wartość części: 19703,24 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne
	4.5.5.) Wartość części: 6500,00 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne
	4.5.5.) Wartość części: 10507,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 301412,62 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 303796,09 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 301412,62 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” SA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 899-010-72-08
	7.3.3) Ulica: Widna
	7.3.4) Miejscowość: Wrocław
	7.3.5) Kod pocztowy: 50-543
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 301412,62 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46148,65 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46148,65 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46148,65 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SCHULKE POLSKA SP. Z O.O
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-00-10-985
	7.3.3) Ulica: AL. JEROZOLIMSKI
	7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA
	7.3.5) Kod pocztowy: 02-305
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46148,65 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1218,24 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1667,90 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1218,24 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ProjectMed Tomasz Surowiec
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9660673514
	7.3.3) Ulica: Alejkowa
	7.3.4) Miejscowość: Sowlany
	7.3.5) Kod pocztowy: 15-528
	7.3.6.) Województwo: podlaskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-24
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1218,24 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9655,20 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9655,20 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9655,20 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 929-010-03-34
	7.3.3) Ulica: Stefana Żeromskiego
	7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra
	7.3.5) Kod pocztowy: 65-066
	7.3.6.) Województwo: lubuskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9655,20 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14414,46 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14414,46 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14414,46 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Informer Med Sp. z o.o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792099241
	7.3.3) Ulica: Winogrady
	7.3.4) Miejscowość: Poznań
	7.3.5) Kod pocztowy: 61-626
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14414,46 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5466,12 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6737,94 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5466,12 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526-030-29-99
	7.3.3) Ulica: Ratuszowa
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.5) Kod pocztowy: 03-450
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-24
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5466,12 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127421,21 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127421,21 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127421,21 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Urtica Sp. z o.o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 894-25-56-799
	7.3.3) Ulica: Krzemieniecka 120
	7.3.4) Miejscowość: Wrocław
	7.3.5) Kod pocztowy: 54-613
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127421,21 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12204,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12204,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12204,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Med&Care sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 958-170-89-68
	7.3.3) Ulica: Mławska
	7.3.4) Miejscowość: Gdynia
	7.3.5) Kod pocztowy: 81-204
	7.3.6.) Województwo: pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12204,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21273,02 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21273,02 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hofer GmbH&Co KG Spółka Komandytowa
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1070011771
	7.3.3) Ulica: Radkowska
	7.3.4) Miejscowość: Nowa Ruda
	7.3.5) Kod pocztowy: 57-402
	7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21273,02 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11340,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11340,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11340,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Casiomed s.c
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452144133
	7.3.3) Ulica: Os. Na Lotnisku
	7.3.4) Miejscowość: Kraków
	7.3.5) Kod pocztowy: 31-801
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11340,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



