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Wałbrzych, dnia 10.02.2020r.  
DZPZ-530-Zp/71/PN-69/19 

 
Wynik postępowania przetargowego  

dla pakietów nr 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14  
 
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 
 

   Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 
92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 
postępowaniu. 

Dla Pakietu nr 1: Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 
Pabianice: za cenę brutto 23.554,80 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy 
bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla 
zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 
 

 - oferta nr 3: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 
Wrocław: za cenę brutto 29 322,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących 
liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała następujący bilans punktów: 
kryterium cena – 48,20  pkt., kryterium  termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia – 40 pkt. Razem: 88,20 pkt. 

 
 
Dla Pakietu nr 2: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice: za 
cenę brutto 1 455 690,35 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony 
od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących 
liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 

 
Dla Pakietu nr 3: COMPLIMED Anna Bojanowska, ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław: za cenę 
brutto 894 056,40 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących 
liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
 
Dla Pakietu nr 4: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa: 
za cenę brutto 63 234,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony 
od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
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kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących 
liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 7: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z o.o. SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze: za cenę brutto 2 246,40 zł, termin dostawy 
przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 
Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  
– 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 
 

 - oferta nr 3: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 
Wrocław: za cenę brutto 2 702,70 zł termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących 
liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała następujący bilans punktów: 
kryterium cena – 49,87  pkt., kryterium  termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia – 40 pkt. Razem: 89,87 pkt. 
 
- oferta nr 6: Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice: za cenę 
brutto 2 808,00 zł termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała następujący bilans punktów: kryterium 
cena – 48,00  pkt., kryterium  termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony 
od momentu przyjęcia zamówienia – 40 pkt. Razem: 88,00 pkt. 

 
 
Dla Pakietu nr 9: Sarstedt Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare 
Babice: za cenę brutto 139 682,82 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 
bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy 
bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla 
zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 10: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z o.o. SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze: za cenę brutto 2 754,00, termin dostawy 
przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 
Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin 
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia  
– 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 11: BIAMEDITEK SP. Z O.O., ul. Elewatorska  58, 15-620 Białystok: za cenę 
brutto 25 164,00 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
kryterium cena – 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących 
liczony od momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Dla Pakietu nr 13: Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa: za cenę brutto 12 888,72 zł, 
termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia 
zamówienia do 3 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 60 pkt, 
kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu 
przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
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Dla Pakietu nr 14: Billmed sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa: za cenę brutto      
116 607,60 zł, termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu 
przyjęcia zamówienia do 2 dni. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena 
– 60 pkt, kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od 
momentu przyjęcia zamówienia  – 40 pkt. Razem: 100 pkt. 
 
Uzasadnienie wyboru:   
 
Pakiet nr 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14  –  jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Pakiet nr 1, 7   –  oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała najkorzystniejszy bilans pkt.  
 

Zamawiający informuje, że umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte w 
następujących terminach: 
- w zakresie pakietu nr 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14  w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, 
- w zakresie pakietu nr 1, 7 w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo Zamówień Publicznych, 
  

Załącznik:          
- rozdzielnik  

 
zatwierdzam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Małgorzata Słomiana 
nr tel.: 74/6489700 
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ROZDZIELNIK 
Wykonawcy w postępowaniu: 

 
1) COMPLIMED Anna Bojanowska, ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław 
2) Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa 
3) Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 
4) ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z o.o.  SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 

Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
5) Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa 
6) Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice 
7) PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice 
8) BIAMEDITEK SP. Z O.O., ul. Elewatorska  58, 15-620 Białystok 
9) Sarstedt Sp. z o.o., ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice 
10) SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. 

Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
11) Billmed sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa 
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