
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków diagnostycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁAPACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050644804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANUSZA KORCZAKA 23

1.5.2.) Miejscowość: Łapy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 858142438

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallapy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.szpitallapy.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:
Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków diagnostycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57066d73-8c85-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047181/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 10:47
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003436/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków diagnostycznych

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 00022088/01

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: ZP/6/2021/TP

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

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 21703,34
PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków
diagnostycznych” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na
opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z
uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 6 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym
postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 3.02.2022
r.a) Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkoweb) Pakiet nr 2 – Opatrunki specjalistycznec) Pakiet nr 3 –
Opatrunki specjalistyczned) Pakiet nr 4 – Test na Helicobacter pylorie) Pakiet nr 5 – Paski
diagnostycznef) Pakiet nr 6 – Paski diagnostyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.5.5.) Wartość części: 19194,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków
diagnostycznych” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na
opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z
uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 6 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym
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postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 3.02.2022
r.a) Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkoweb) Pakiet nr 2 – Opatrunki specjalistycznec) Pakiet nr 3 –
Opatrunki specjalistyczned) Pakiet nr 4 – Test na Helicobacter pylorie) Pakiet nr 5 – Paski
diagnostycznef) Pakiet nr 6 – Paski diagnostyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.5.5.) Wartość części: 839,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków
diagnostycznych” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na
opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z
uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 6 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym
postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 3.02.2022
r.a) Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkoweb) Pakiet nr 2 – Opatrunki specjalistycznec) Pakiet nr 3 –
Opatrunki specjalistyczned) Pakiet nr 4 – Test na Helicobacter pylorie) Pakiet nr 5 – Paski
diagnostycznef) Pakiet nr 6 – Paski diagnostyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.5.5.) Wartość części: 1020,90 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków
diagnostycznych” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na
opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z
uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 6 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym
postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 3.02.2022
r.a) Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkoweb) Pakiet nr 2 – Opatrunki specjalistycznec) Pakiet nr 3 –
Opatrunki specjalistyczned) Pakiet nr 4 – Test na Helicobacter pylorie) Pakiet nr 5 – Paski
diagnostycznef) Pakiet nr 6 – Paski diagnostyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

4.5.5.) Wartość części: 2185,92 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków
diagnostycznych” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na
opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z
uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 6 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym
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postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 3.02.2022
r.a) Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkoweb) Pakiet nr 2 – Opatrunki specjalistycznec) Pakiet nr 3 –
Opatrunki specjalistyczned) Pakiet nr 4 – Test na Helicobacter pylorie) Pakiet nr 5 – Paski
diagnostycznef) Pakiet nr 6 – Paski diagnostyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

4.5.5.) Wartość części: 150,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów opatrunkowych, testów oraz pasków
diagnostycznych” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na
opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z
uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 6 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym
postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 3.02.2022
r.a) Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkoweb) Pakiet nr 2 – Opatrunki specjalistycznec) Pakiet nr 3 –
Opatrunki specjalistyczned) Pakiet nr 4 – Test na Helicobacter pylorie) Pakiet nr 5 – Paski
diagnostycznef) Pakiet nr 6 – Paski diagnostyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

4.5.5.) Wartość części: 150,00 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: 1

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: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12302,24

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12302,24

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12302,24
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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 1)

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: Paul Hartmann Polska Sp. z o.
o., ul. S. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

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: 2021-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12302,24

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-02-03

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

6.1.3.) 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: 1111,32

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1111,32

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1111,32
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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 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: Smith & Nephew Sp. z o.o., ul.
Osmańska 12, 02-823 Warszawa

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

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: 2021-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1111,32

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-02-03

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

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: 949,32

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 949,32

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 949,32
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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 3)

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., Al.
Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 949,32

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-02-03

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: 1

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: 2073,06

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2073,06

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2073,06
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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 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: Lencomm Trade International
Sp. z o. o., ul. Wółczyńska 133, 01-919 Warszawa

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

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: 2021-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2073,06

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-02-03

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

6.1.3.) 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: 162,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162,00
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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 5)

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: Optotech Sp.z o.o. Sp.K., ul. W.
Wimmera 67E, 32-005 Niepołomice

7.3.4) Miejscowość: Niepołomice

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: 2021-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-02-03

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

6.1.3.) 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: 162,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162,00
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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 6)

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: Optotech Sp.z o.o. Sp.K., ul. W.
Wimmera 67E, 32-005 Niepołomice

7.3.4) Miejscowość: Niepołomice

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: 2021-04-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-02-03
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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 6)
	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: Optotech Sp.z o.o. Sp.K., ul. W. Wimmera 67E, 32-005 Niepołomice
	7.3.4) Miejscowość: Niepołomice
	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: 2021-04-13
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162,00
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



