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Dotyczy:   Umowy nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17-00 o dofinansowanie Projektu   RPSW.07.03.00-00-26-0006/17 pn. 

„Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania „7.3 Infrastruktura zdrowotna 

i społeczna Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT  
 
 

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym 
w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej  Nr ogłoszenia:  Dz.U. 2018 /S  250 -
576977 ; data publikacji: 29/12/2018 i na stronie 

internetowej  https://  www.zoz.konskie.pl, 
https:/platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie  

oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych  
w tym: Aparat ekg z 12 odprowadzeniami szt.1, Centrala monitorująca na 4 stanowiska szt.1, 
Centrala monitorująca na 6 stanowisk szt.1, Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 
Echokardiograf przenośny szt.1, Echokardiograf z sondą do badań przezprzełykowych szt.1, , 
Pompa infuzyjna 1-strzykawkowe szt.2 z uchwytem mocującym pompę szt.2, Respirator do 
wentylacji bezinwazyjnej szt.1, Angiograf do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem 
hemodynamicznym szt.1  – wg  zadań od 1 do 4.   
 
 
Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich informuje, co 
następuje:  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  
Razem- 3 952209,24 zł. w tym na poszczególne  zadania:  
 
- zadanie nr 1 -  534 600,00 zł.     Aparat ekg  szt.1, Centrala na 4 stanowiska szt.1, Centrala na 6 stanowisk szt.1,  

                                                                        Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 

- zadanie nr 2 -  514 461,24 zł.     Echokardiograf przenośny   Echokardiograf z sondą do badań przezprzełykowych 
                                                      Po otwarciu ofert zamawiający zwiększa kwotę na zdanie 2 – do 660 242,88 zł 
- zadanie nr 3 -   41 148,00 zł.  Pompa infuzyjna 1-strzykawkowe szt.2  Respirator do wentylacji bezinwazyjnej szt.1 
- zadanie nr 4 - 2 862 000,00 zł.  unieważniono  
 
 
W terminie do dnia 2019-02-12 godz. 10:45 złożono następujące oferty: 
 
 
 
 
 

http://www.zoz.konskie.pl/
http://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie


  

 
 
 
 
 
 
UWAGA. 
 
 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji 
przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji. 
 
Załącznik: 
1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 
 Pismo  w dniu  dzisiejszym  zamieszczono  na stronach  
 http://zoz-konskie.bip.org.pl/  
 platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie  
 
        

              
                  Końskie 2019-02-13 

                                                                                                                       
            
                                                              Z-ca Dyrektora  
  
                                                                                                                                 Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                                                                                                                                           w Końskich 
 
 

                   mgr inż. Jerzy Grodzki 

 

sporządził:   
-Tomasz Milcarz 
 
Załącznik: 
1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Lp. Nazwa wykonawcy i adres Wykonawcy Cena brutto zł Nr zad Uwagi  

1. Bjeska A. Pytel, R. Suchanke  S.J.  ul. Jasielska 10   60-476 Poznań 48 480,00 3  

2. GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 
Warszawa 

660 242,88 2  

3.  MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa  
960 000,00 

2  

4. VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa 534 444,00 
  41 040,00  

1 
3 

 

5. WALMED Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie   48 337,50 
   

 

  3  

http://zoz-konskie.bip.org.pl/
http://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie


 
 

Załącznik nr 1 
 

OŚWIADCZENIE  
 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ 
MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP  

 
Dane dotyczące wykonawcy; 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................       Data ....................... 
 
Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i  
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z tych wykonawców. 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych  
w tym: Aparat ekg z 12 odprowadzeniami szt.1, Centrala monitorująca na 4 stanowiska szt.1, 
Centrala monitorująca na 6 stanowisk szt.1, Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 
Echokardiograf przenośny szt.1, Echokardiograf z sondą do badań przezprzełykowych szt.1, , 
Pompa infuzyjna 1-strzykawkowe szt.2 z uchwytem mocującym pompę szt.2, Respirator do 
wentylacji bezinwazyjnej szt.1, Angiograf do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem 
hemodynamicznym szt.1  – wg  zadań od 1 do 4.   
 
Oświadczenie wykonawcy 
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w nawiązaniu do 
zamieszczonej na stronie Zamawiającego Informacji o treści złożonych ofert oświadczam, że: 
* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co 
wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;  
* należę tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co 
następujący wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:    
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, przedkładam następujące dowody, że powiązania z 
innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
Pieczęć firmowa. 

 
................................................................................. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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