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Wałbrzych, dnia 27.03.2020r.  

DZPZ-530-Zp/6/PN-6/20 

 
Wynik postępowania przetargowego  

 

Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych do procedur neurochirurgicznych  

- Zp/6/PN-6/20. 

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

za cenę brutto  86 400,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 2: NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały: 

za cenę brutto  86 076,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 3: Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: 

za cenę brutto  23 220,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 48 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 20 pkt. Razem: 80  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 4: NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały: 

za cenę brutto  33 998,40zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

  

Dla Pakietu nr 5: procedura unieważniona, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

unieważnia postępowanie,  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Dla Pakietu nr 6: PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY BV, VOORVESTE 7, 3992 DC 

HOUTEN, HOLANDIA: za cenę brutto  140 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia    implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy 

bilans punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia  implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

  

Dla Pakietu nr 7: Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: 
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za cenę brutto  9 612,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 48 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 20 pkt. Razem: 80  pkt.  

 

Dla Pakietu nr 8: Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: 

za cenę brutto  5 940,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 48 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 20 pkt. Razem: 80  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 9: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-

028 Warszawa: za cenę brutto  43 200,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 10: procedura unieważniona, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

unieważnia postępowanie,  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Dla Pakietu nr 11: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa: 

za cenę brutto  29 808,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 48 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 20 pkt. Razem: 80  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 12: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

za cenę brutto  57 996,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 13: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  34 560,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

  
Dla Pakietu nr 14: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

za cenę brutto  180 792,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

   

Dla Pakietu nr 15: PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY BV, VOORVESTE 7, 3992 DC 

HOUTEN, HOLANDIA: za cenę brutto  39 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia    implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy 
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bilans punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia  implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.  

   

Dla Pakietu nr 16: PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY BV, VOORVESTE 7, 3992 DC 

HOUTEN, HOLANDIA: za cenę brutto  50 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia    implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy 

bilans punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia  implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 17: NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały: 

za cenę brutto  252 018,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

  
Dla Pakietu nr 18:  NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały: 

za cenę brutto  24 710,40zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

  

Dla Pakietu nr 19: NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały: 

za cenę brutto  202 564,80zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

 

Dla Pakietu nr 20: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  87 480,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

  

Dla Pakietu nr 21: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  14 040,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt. 

  

Dla Pakietu nr 22: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

za cenę brutto  25 920,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.  

   

Dla Pakietu nr 23: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

za cenę brutto  12 960,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
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kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.   

 

Dla Pakietu nr 24: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  39 182,40zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.     

 

Dla Pakietu nr 25: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  44 766,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.     

 

Dla Pakietu nr 26: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  102 600,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.     

 

Dla Pakietu nr 27: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

za cenę brutto  34 668,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.      

 

Dla Pakietu nr 28: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  32 400,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.        

 

Dla Pakietu nr 29: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  32 400,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.        

 

Dla Pakietu nr 30: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  16 200,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.        

 

Dla Pakietu nr 31: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

za cenę brutto  24 300,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 
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kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.      

 

Dla Pakietu nr 32: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

za cenę brutto  15 552,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.      

 

Dla Pakietu nr 33: Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa: 

za cenę brutto  172 800,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 48 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 20 pkt. Razem: 80  pkt.        

 

Dla Pakietu nr 34: Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa: 

za cenę brutto  103 680,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 48 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 20 pkt. Razem: 80  pkt.          

 

Dla Pakietu nr 35: PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY BV, VOORVESTE 7, 3992 DC 

HOUTEN, HOLANDIA: za cenę brutto  50 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia    implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy 

bilans punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia  implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.            

 

Dla Pakietu nr 36: procedura unieważniona, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

unieważnia postępowanie,  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Dla Pakietu nr 37: procedura unieważniona, Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

unieważnia postępowanie,  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Dla Pakietu nr 38: NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały: 

za cenę brutto  27 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.              

 

Dla Pakietu nr 39: PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY BV, VOORVESTE 7, 3992 DC 

HOUTEN, HOLANDIA: za cenę brutto  11 200,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia    implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy 

bilans punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu 

wszczepienia  implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.               

 

Dla Pakietu nr 40: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  4 860,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

http://www.zdrowe.walbrzych.pl/
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punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.                

 

Dla Pakietu nr 41: Meden – Inmed Sp.  z o.o., ul. Wenedów 2; 75-847 Koszalin: 

za cenę brutto  242 024,72zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    implantów 

(wykorzystania sprzętu) do 48 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: 

kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  implantów 

(wykorzystania sprzętu) – 20 pkt. Razem: 80  pkt.                 

 

Dla Pakietu nr 42: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  21 546,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.                   

 

Dla Pakietu nr 43: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  21 600,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.                    

  
Dla Pakietu nr 44: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  39 150,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.                   

 

Dla Pakietu nr 45: GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 

04-028 Warszawa: za cenę brutto  50 846,40zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin. Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 

punktów: kryterium cena – 60  pkt., kryterium  czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia  

implantów (wykorzystania sprzętu) – 40 pkt. Razem: 100  pkt.                    

 

Uzasadnienie wyboru:   

Pakiet nr  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 –  jedna złożona oferta niepodlegająca 

odrzuceniu. 

Pakiet nr 5, 10, 36, 37 -  unieważnienie postępowania,  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

 

Zamawiający informuje, że umowy w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte w 

terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych.  

Załącznik:    

- rozdzielnik                                                                                                          Zatwierdzam 
 

Sporządziła: Dorota Piekarz 

nr telefonu: 74/6489700 

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

Wykonawcy w postępowaniu: 

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

2) NovaSpine Sp. z o.o., ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały 

3) Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa 

4) PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY BV, VOORVESTE 7, 3992 DC HOUTEN, HOLANDIA 

5) GLOBUS MEDICAL POLAND SP. z o.o., Aleja Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa 

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

7) Meden – Inmed Sp.  z o.o., ul. Wenedów 2; 75-847 Koszalin 
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