
                                                                                                                                          Warszawa, dnia 01.03.2021 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

(nr sprawy ZP/13/2020)  

 
                   Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny informuje, że w wyniku      

     przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawców  
 

MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 
     w dniu 05.02.2021 r. zawarte zostały umowy z n/wym. Wykonawcami: 
 
     1. NEOMED Barbara Stańczyk  
         05-501 Piaseczno, ul. Kajki 18 

         Umowa obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych określonych w n/wym. pakiecie: 
 pakiet nr 1 – kompresy jałowe 

        Wartość umowy wynosi 36 000,00 PLN netto tj. 38 880,00 PLN brutto 

     2. ZARYS International Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
         41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18 

         Umowa obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych określonych w n/wym. pakietach: 

 pakiet nr 2 – materiały opatrunkowe niejałowe 

 pakiet nr 8 – przylepiec ze sztucznego jedwabiu 

 pakiet nr 9 – kompresy z waty celulozowej 

 pakiet nr 11 – przylepiec włókninowy 

        Wartość umowy wynosi 30 674,25 PLN netto tj. 33 128,19 PLN brutto 

     3. PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. 
         95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 

         Umowa obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych określonych w n/wym. pakietach: 

 pakiet nr 3 – przylepiec przezroczysty 

 pakiet nr 4 – jałowy opatrunek oczny 

 pakiet nr 5 – opatrunek do mocowania wkłuć 

 pakiet nr 10 – siatkowy rękaw opatrunkowy 

        Wartość umowy wynosi 51 874,00 PLN netto tj. 56 023,92 PLN brutto 

     4. MDT Sp. z o.o. 

          30-383 Kraków, ul. Skośna 12A 

         Umowa obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych określonych w n/wym. pakiecie: 

 pakiet nr 6 – mikrogąbki  

        Wartość umowy wynosi 22 680,00 PLN netto tj. 24 494,40 PLN brutto 

     5. PROMEDICA TORUŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
         87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159A 

         Umowa obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych określonych w n/wym. pakiecie: 
 pakiet nr 7 – gąbka hemostatyczna 

        Wartość umowy wynosi 2 700,00 PLN netto tj. 2 916,00 PLN brutto 

                                                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej  
                                                                                                     Naczelny Lekarz Szpitala                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   dr n. med. Grażyna Broniek 

 


