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   Wałbrzych, dnia 02.08.2022r.  

DZPZ-530- Zp/26/PN/22  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Dotyczy: Dostawy implantów, narzędzi i akcesoriów do zabiegów artroskopowych - Zp/26/PN/22  

       Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu  zgodnie z 

art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Dla Pakietu nr 1 – POMPA ARTROSKOPOWA: 

Stryker Polska Sp. z o. o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: 

za cenę brutto  13 122,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony 

od momentu złożenia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących 

liczony od momentu złożenia zamówienia – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 

 
Dla Pakietu nr 2 – SHAVER: 

Stryker Polska Sp. z o. o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa: 

za cenę brutto  21 384,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony 

od momentu złożenia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących 

liczony od momentu złożenia zamówienia – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 

 
Dla Pakietu nr 3 – JEDNOETAPOWA REGENERACJA CHRZĄSTKI STAWOWEJ: 

Biotech Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów: 

za cenę brutto  45 100,04 zł, termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu złożenia 

zamówienia do 2 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, 

kryterium termin uzupełnienia zużytego sprzętu liczony od momentu złożenia zamówienia – 40 pkt. 

Razem: 100 pkt. 

 
Dla Pakietu nr 4 – SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO: 
unieważnienie postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia 

postępowanie,  nie złożono żadnej oferty. 

 
Dla Pakietu nr 5 – ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTEK: postępowanie unieważnione zgodnie z 

art. 255 pkt 2 ustawy Pzp – wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.  

 

Dla Pakietu nr 6 – REKONSTRUKCJA USZKODZEŃ STAWU BARKOWEGO: 
unieważnienie postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia 

postępowanie,  nie złożono żadnej oferty. 

 
Dla Pakietu nr 7 – ELEKTRODY: 
unieważnienie postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia 

postępowanie,  nie złożono żadnej oferty. 
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Dla Pakietu nr 8 – IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI USZKODZONYCH WIĘZADEŁ I 

ŚCIĘGIEN: Komak Sp. z o. o., ul. Skibowa 39, 61-306 Poznań: za cenę brutto  111 024,00 zł, czas 

uzupełnienia zużytych implantów (sprzętu) od momentu ich wszczepienia (wykorzystania) do 24 

godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium 

czas uzupełnienia zużytych implantów (sprzętu) od momentu ich wszczepienia (wykorzystania) – 20 

pkt. Razem: 80 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru:   

pakiet nr 1, 2, 3, 8  – jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 

Zamawiający informuje, że umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte w terminie 

określonym w art. 264 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

 

 

 

Zatwierdzam 

                                                                                                                           

                                                                                                                          Dyrektor Szpitala 

                                                                                                                           Mariusz Misiuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

Sporządziła: Dorota Piekarz 
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