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Łódź, dnia 17 stycznia 2020 roku 

MCM.G.S.63/2020 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe usługi 

archiwizacji dokumentacji medycznej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” 

w Łodzi, (nr sprawy ZP/1/2020). 

 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  zwanej dalej „ustawą”, 

przekazuje informacje jak poniżej.  

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

350 000,00 zł brutto. Do upływu terminu na składanie ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły 

2 oferty. 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Cena brutto 

oferty 

złotych 

Czas dostarczenia 

dokumentacji 

Jakość 

świadczonych 

usług 

1. 

 Archidoc Sp. akcyjna 

ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 

Chorzów 

341 127,03 

do 24 godz. od 

momentu złożenia 

zamówienia 

tak 

2. 

Arteria Document Solutions Sp. z 

o.o. 

ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa 

345 771,90 

do 24 godz. od 

momentu złożenia 

zamówienia 

tak 

 

Zamawiający informuje iż firma Archiv Usługi Archiwizacyjne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Augustyna 

Struka 4, Nadole, 84-250 Gniewino w dniu 16 stycznia 2020 roku przesłała e-mailem skany oferty 

w formie dołączonych plików w formacie pdf. Cena brutto w zeskanowanych plikach wynosiła 

658 102,60 zł brutto, czas dostarczenia dokumentacji: „do 24 godz. od momentu złożenia 

zamówienia”. Jakość świadczonych usług: „tak”. 

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach Wykonawców są zgodne 

z zapisami SIWZ. 
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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, jest zobowiązany do 

przekazania 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 
 

17.01.2020 r. 
     Dyrektor 

Żaneta Iwańczyk 

 


