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Wałbrzych, dnia 12.07.2019r.  

DZPZ-530-Zp/34/PN-32/19 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: Dostawy   sprzętu i materiałów medycznych - Zp/34/PN-32/19. 

 
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, niniejszym informuje, że 

-  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć : 

 

Pakiet nr 1 – Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran – 138 240,00zł. 

Pakiet nr 2 – Fartuchy na oko – 65 880,00zł. 

Pakiet nr 3 – Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej – 87 480,00zł. 

Pakiet nr 4 – Jednorazowy sterylny ssak neurochirurgiczny – 5 454,00zł. 

Pakiet nr 5 – Stapler tnąco – szyjący 75mm z 6 rzędami zszywek – 116 640,00zł. 

Pakiet nr 6 – Akcesoria urologiczne – 149 263,60zł. 

Pakiet nr 7 – Zestawy do infiltracji ran – 40 446,00zł. 

Pakiet nr 8 – Narzędzia chirurgiczne – 26 244,00zł.  

Pakiet nr 9 – Kontenery – 25 488,00zł. 

Pakiet nr 10 – Szczypce biopsyjne, szczotki do gniazd endoskopów, igły – 109 644,80zł. 

Pakiet nr 11 – Zestaw do ewakuacji i drenażu krwiaka podtwardówkowego – 67 500,00zł. 

Pakiet nr 12 – Zastawka programowalna komorowo – otrzewnowa z zestawem drenów – 

127 440,00zł. 

Pakiet nr 13 – Podkład bibułowo – foliowy – 7 560,00zł.  

Pakiet nr 14 – Nebulizator zewnętrzny przeznaczony do respiratorów SERVO – 14 256,00zł.  

Pakiet nr 15 – Pompa płucząca OFP-2 – 17 280,00zł. 

Pakiet nr 16 – Worki do dobowej zbiórki moczu – 65 880,00zł. 

Pakiet nr 17 – Cewniki centralne stosowane u noworodka – 23 895,00zł. 

 

- w wyznaczonym terminie wpłynęło 14 ofert, które złożyli następujący Wykonawcy: 

 

1) IMC IMPOMED CENTRUM S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa: 
dla pakietu nr 4 za cenę brutto  5 054,40zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla 

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

2) VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa : 

dla pakietu nr 17 za cenę brutto  24 435,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

3) Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 

Wrocław:  

http://www.zdrowe.walbrzych.pl/
mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl
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dla pakietu nr 2 za cenę brutto  59 486,40zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 13 za cenę brutto  3 591,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

4) Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa: 
dla pakietu nr 10 za cenę brutto  105 643,44zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 5 dni. 

dla pakietu nr 15 za cenę brutto  15 800,40zł., termin gwarancji przedmiotu zamówienia   

24 miesiące. 

 

5) GETINGE  Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa: 

dla pakietu nr 14 za cenę brutto  13 608,00zł., termin gwarancji przedmiotu zamówienia  

 24 miesiące. 

 

6) Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa: 

dla pakietu nr 13 za cenę brutto  5 670,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni 

dla pakietu nr 16 za cenę brutto  63 720,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni 

 

7) ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze: 

dla pakietu nr 16 za cenę brutto  66 960,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

8) Cook Medical sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa: 

dla pakietu nr 6 za cenę brutto  138 156,84zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

9) Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa: 

dla pakietu nr 3 za cenę brutto  85 860,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 11 za cenę brutto  67 500,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 12 za cenę brutto  125 280,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

10) Polmil Sp. z o. o. S. K. A., ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz: 
dla pakietu nr 13 za cenę brutto  8 799,84zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 16 za cenę brutto  69 120,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

11) Smith&Nephew sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa: 

dla pakietu nr 1 za cenę brutto  117 363,60zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

 

http://www.zdrowe.walbrzych.pl/
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12) COMEF Sp. z o.o. Sp. K., ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice: 

dla pakietu nr 12 za cenę brutto  237 600,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

13) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

dla pakietu nr 8 za cenę brutto  26 357,35zł., termin gwarancji przedmiotu zamówienia   

24 miesiące. 

dla pakietu nr 9 za cenę brutto  25 488,00zł., termin gwarancji przedmiotu zamówienia   

24 miesiące. 

 

14) SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32 B, 44-178 Przyszowice: 
dla pakietu nr 13 za cenę brutto  3 364,20zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla         

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 546pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

http://www.zdrowe.walbrzych.pl/
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