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Wałbrzych, dnia 20.01.2020r.  

DZPZ-530-Zp/71/PN-69/19 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy: „Dostawa: kieszeń samoprzylepna, obłożenia, akcesoria, zestaw do zabiegów 
urologicznych TUR, zestaw do operacji na stole wyciągowym, nóż do portu bocznego, 
wyposażenie pracowni cytostatycznej, zamknięty aspiracyjno - próżniowy system do pobierania 
krwi, miska nerkowata, aparaty do żywienia pozajelitowego, koce grzewcze, wapno sodowane, 
kaniule dotętnicze, igły do nakłuć, przetworniki” - Zp/71/PN-69/19 
 

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 – Kieszeń samoprzylepna do przechwytywania płynów – 40 392 zł  
Pakiet nr 2 – Obłożenia – 1 483 866 zł  
Pakiet nr 3 – Akcesoria – 916 914,60 zł  
Pakiet nr 4 – Zestaw do zabiegów urologicznych TUR - z torbą, zestaw do operacji na stole 
wyciągowym – 80 028, zł  
Pakiet nr 5 – Nóż do portu bocznego jednorazowego użytku – 37 800 zł  
Pakiet nr 6 – Zestaw ratunkowy – 3 075 zł  
Pakiet nr 7 – Komplet chirurgiczny – 2 667,60 zł  
Pakiet nr 8 – Mata absorpcyjna – 702 zł  
Pakiet nr 9 – Zamknięty aspiracyjno - próżniowy system do pobierania krwi – 139 099,68 zł  
Pakiet nr 10 – Miska nerkowata jednorazowego użytku – 3 564 zł  
Pakiet nr 11 – Koce grzewcze – 37 800 zł 
Pakiet nr 12 – Aparaty do żywienia pozajelitowego – 25 920 zł  
Pakiet nr 13 – Wapno sodowane z indykatorem – 16 200 zł  
Pakiet nr 14 – Kaniule dotętnicze, igły do nakłuć, przetworniki – 122 122,27 zł  
 
- w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert, które złożyli następujący Wykonawcy: 
 
1) COMPLIMED Anna Bojanowska, ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław: 
dla pakietu nr 3 za cenę brutto 894 056,40 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.  
dla pakietu nr 8 za cenę brutto 18 968,04 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.  
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2) Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa: 
dla pakietu nr 13 za cenę brutto 12 888,72 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
 
3) Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław: 
dla pakietu nr 1 za cenę brutto 29 322,00 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
dla pakietu nr 7 za cenę brutto  2 702,70 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
 
4) ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z o.o.  SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Pod 
Borem 18, 41-808 Zabrze: 
dla pakietu nr 7 za cenę brutto 2 246,40 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
dla pakietu nr 8 za cenę brutto  11 232,00 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
dla pakietu nr 10 za cenę brutto 2 754,00  zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
 
5) Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa: 
dla pakietu nr 4 za cenę brutto 63 234,00 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 2 dni.    
 
6) Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice: 
dla pakietu nr 1 za cenę brutto 23.554,80 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
dla pakietu nr 7 za cenę brutto  2.808,00  zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
 
7) PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice: 
dla pakietu nr 2 za cenę brutto 1 455 690,35 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
 
8) BIAMEDITEK SP. Z O.O., ul. Elewatorska  58, 15-620 Białystok: 
dla pakietu nr 11 za cenę brutto 25 164,00 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
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9) Sarstedt Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice: 
dla pakietu nr 9 za cenę brutto 139 682,82 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 3 dni.    
 
10) SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. 
Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź: 
dla pakietu nr 8 za cenę brutto 5 265,00 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: od 2 do 3 dni.    
 
11) Billmed sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa: 
dla pakietu nr 14 za cenę brutto 116 607,60 zł,  
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia: 2 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 pkt. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Małgorzata Słomiana 
nr tel.: 74/6489700 

 


