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Łódź, dnia 1 lipca 2019 roku 

MCM.G.S.546/2019 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Podniesienie jakości 

udzielanych świadczeń medycznych przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna” 

w Łodzi poprzez utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG w przychodni przy 

ul. Rzgowskiej 170”, (nr sprawy ZP/5/2019). 

 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, przekazuje informacje jak poniżej. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi: 

dla Rozdziału I: 996 212,82 zł brutto, Dla Rozdziału II: 18 142,50 zł brutto, Razem: 1 014 355,32 zł 

brutto. 

Do upływu terminu na składanie ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta na Rozdział I. Na 

Rozdział II nie wpłynęła żadna oferta. 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 
Cena brutto oferty Okres gwarancji na RTG 

1. 

Archimedic Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Piotra Falińskiego 6 

05-080 Truskaw 

1 166 600,00 

(Rozdział I) 

36 miesięcy 

(Rozdział I) 

Termin wykonania zamówienia, pozostałe okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach 

Wykonawców są zgodne z zapisami SIWZ. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w zaistniałej sytuacji 

ma prawo do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 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 załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  

Data i podpis Kierownika Zamawiającego 
 

01.07.2019 r. 
      Dyrektor 

Żaneta Iwańczyk 


