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Wałbrzych, dnia 28.02.2020r.  

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

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych do procedur neurochirurgicznych  

- Zp/6/PN-6/20. 

 
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 – Klatka szyjna PEEK napylona tytanem – 88 992,00zł 

Pakiet nr 2 – Kompleksowy zestaw do stabilizacji odcinka C kręgosłupa – 90 936,00zł 

Pakiet nr 3 – Proteza trzonu kręgowego – odcinek szyjny – 24 300,00zł 

Pakiet nr 4 – Płytki do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa – 34 560,00zł 

Pakiet nr 5 – Płyta szyjna do leczenia urazów i chorób nowotworowych kręgosłupa – 18 360,00zł 

Pakiet nr 6 – Ruchoma proteza krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym – 170 640,00zł 

Pakiet nr 7 – System do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa – 11 880,00zł 

Pakiet nr 8 – System stabilizacji złamania zęba obrotnika – 4 536,00zł. 

Pakiet nr 9 – Proteza trzonu rozkręcana odcinka szyjnego i piersiowo lędźwiowego – 43 200,00zł  

Pakiet nr 10 – Linka do stabilizacji tylnej kręgosłupa szyjnego – 6 480,00zł 

Pakiet nr 11 – Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej i stabilizacji zęba obrotnika – 

29 160,00zł 

Pakiet nr 12 – Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjne-go 

oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa – 45 230,40zł 

Pakiet nr 13 – Klatka międzytrzonowa szyjna z mocowana śrubami do trzonu kręgów – 34 560,00zł 

Pakiet nr 14 – Zestaw do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa Th/L – 183 600,00zł 

Pakiet nr 15 – Zestaw do przezskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa piersiowego i 

lędźwiowego – 43 200,00zł 

Pakiet nr 16 – Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego do 

repozycji kręgozmyku – 54 000,00zł 

Pakiet nr 17 – Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo- lędźwiowego z dostępu tylnego u 

pacjentów onkologicznych – 362 448,00zł 

Pakiet nr 18 – Osiowy implant do stabilizacji kolumny przedniej odcinka l4/l5-s1 typu axialif – 

24 710,40zł 

Pakiet nr 19 – Stabilizacja transpedikularna przeznaczona do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa 

piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego wraz cementem kostnym z wykorzystaniem w osteoporozie 

wraz z najmem i wypożyczeniem instrumentarium – 202 564,80zł   

Pakiet nr 20 – Stabilizacja przeznasadowa przezskórna do leczenia złamań kręgosłupa – 87 480,00zł 

Pakiet nr 21 – Klatka międzytrzonowa lędźwiowa zakładana z dostępu bocznego – 14 040,00zł  

Pakiet nr 22 – Implanty międzytrzonowe TLIF – 26 352,00zł 

Pakiet nr 23 – Klatki międzytrzonowe PLIF – 13 176,00zł 
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Pakiet nr 24 – Stabilizacja Międzytrzonowa w technice MIS, metodą Endoskopową lub tradycyjną – 

39 182,40zł 

Pakiet nr 25 – Implant Międzytrzonowy TLIF – 44 766,00zł   

Pakiet nr 26 – Rozsuwana Proteza Trzonu Kręgosłupa w odcinku Szyjnym, Piersiowym lub 

Lędźwiowym mocowana śrubami do trzonów – 102 600,00zł 

Pakiet nr 27 – Klatka międzytrzonowa lędźwiowa ALIF – PEEK – 30 402,00zł 

Pakiet nr 28 – Klatka międzytrzonowa typu ALIF mocowana śrubami do trzonu kręgów – 32 400,00zł 

Pakiet nr 29 – Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego – 32 400,00zł 

Pakiet nr 30 – Klatka międzykręgowa TLIF – 16 200,00zł  

Pakiet nr 31 – Ruchoma proteza dysku lędźwiowego – 21 384,00zł 

Pakiet nr 32 – Ruchoma proteza dysku szyjnego – 14 256,00zł 

Pakiet nr 33 – Cement kostny wraz z zestawem podawczym – 172 800,00zł 

Pakiet nr 34 – Stabilizator dynamiczny międzywyrostkowy kręgosłupa lędźwiowego – 110 160,00zł 

Pakiet nr 35 – Implant do stabilizacji międzywyrostkowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa z dojścia 

jednostronnego – 54 000,00zł 

Pakiet nr 36 – Implant sztywny tytanowy międzywyrostkowy – 77 760,00zł 

Pakiet nr 37 – Substytut kości – 35 640,00zł 

Pakiet nr 38 – Substytut kości w postaci granulek, pasty, oraz żelu – 27 000,00zł 

Pakiet nr 39 – Substytut kostny – 12 096,00zł 

Pakiet nr 40 – Pręt do przedłużania stabilizacji transpedikularnej – 4 860,00zł  

Pakiet nr 41 – Zestaw do operacji kręgosłupa endoskopowy – 241 996,60zł 

Pakiet nr 42 – Stabilizacja Biodrowo Krzyżowa – 21 546,00zł  

Pakiet nr 43 – Stabilizacja Międzytrzonowa MIS, implant o zwiększonej powierzchni kontaktu z 

blaszką graniczną – 21 600,00zł  

Pakiet nr 44 – Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa – 39 150,00zł 

Pakiet nr 45 – Stabilizacja MIS śrubami przesnasadowymi z możliwością przezskórnego podawania 

cementu kostnego do trzonu kręgu kręgosłupa – 50 846,40zł 

 

- w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert, które złożyli następujący Wykonawcy: 

 

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

dla pakietu nr 2 za cenę brutto  86 076,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 4 za cenę brutto  33 998,40zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu 17 za cenę brutto  252 018,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 18 za cenę brutto  24 710,40zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 19 za cenę brutto  202 564,80zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 38 za cenę brutto  27 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

 

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

dla pakietu nr 9 za cenę brutto  43 200,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    
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dla pakietu nr 13 za cenę brutto  34 560,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 20 za cenę brutto  87 480,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 21 za cenę brutto  14 040,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 24 za cenę brutto  39 182,40zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 25 za cenę brutto  44 766,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 26 za cenę brutto  102 600,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 28 za cenę brutto  32 400,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 29 za cenę brutto  32 400,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 30 za cenę brutto  16 200,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 40 za cenę brutto  4 860,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 42 za cenę brutto  21 546,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 43 za cenę brutto  21 600,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 44 za cenę brutto  39 150,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 45 za cenę brutto  50 846,40zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

 

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

dla pakietu nr 1 za cenę brutto  86 400,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 12 za cenę brutto  57 996,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 14 za cenę brutto  180 792,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 22 za cenę brutto  25 920,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 23 za cenę brutto  12 960,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 27 za cenę brutto  34 668,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 31 za cenę brutto  24 300,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 32 za cenę brutto  15 552,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

 

4) Meden – Inmed Sp.  z o.o., ul. Wenedów 2; 75-847 Koszalin: 
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dla pakietu nr 41 za cenę brutto  242 024,72zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 48 godzin.    

 

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

dla pakietu nr 11 za cenę brutto  29 808,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 48 godzin.    

dla pakietu nr 34 za cenę brutto  103 680,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 48 godzin.    

 

6) PIONEER SURGICAL TECHNOLOGY BV, VOORVESTE 7, 3992 DC HOUTEN, 

HOLANDIA 

dla pakietu nr 6 za cenę brutto  140 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 15 za cenę brutto  39 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 16 za cenę brutto  50 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 35 za cenę brutto  50 000,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

dla pakietu nr 39 za cenę brutto  11 200,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 24 godzin.    

 

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

dla pakietu nr 3 za cenę brutto  23 220,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 48 godzin.    

dla pakietu nr 7 za cenę brutto  9 612,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 48 godzin.    

dla pakietu nr 8 za cenę brutto  5 940,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 48 godzin.    

dla pakietu nr 33 za cenę brutto  172 800,00zł., czas uzupełnienia komisu od momentu wszczepienia    

implantów (wykorzystania sprzętu) do 48 godzin.    
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