
                                                                                               Warszawa, dnia 29.06.2021 r. 

 

 
OGŁOSZENIE 

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

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

      w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór   
      dostawców  

SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH 

(nr sprawy ZP/15/2020) 

 
      W dniu 01.04.2021 r. zawarta została umowa z n/wym. Wykonawcą: 

           POLYMED POLSKA Sp. z o.o. 

           05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 320 A 

           Umowa obejmuje dostawę soczewek wewnątrzgałkowych określonych w n/wym. pakiecie: 

 pakiet nr 6 – Soczewki przedniokomorowe afakijne z PMMA  

           Wartość umowy wynosi 113 800,00 PLN netto + 8% VAT tj. 122 904,00 PLN brutto 

 

 
      W dniu  28.05.2021 r. zawarte zostały umowy z n/wym. Wykonawcami: 

   
       1. ALCON POLSKA Sp. z o.o. 

           02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 

           Umowa obejmuje dostawę soczewek wewnątrzgałkowych określonych w n/wym. pakietach: 
 pakiet nr 1 – Soczewki z PMMA do fiksacji śródskleralnej 

 pakiet nr 3 – Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, jednoczęściowe, zakres dioptrii  

                   od +31 do +40 

 pakiet nr 4 – Soczewki tylnokomorowe zwijalne trzyczęściowe 

 pakiet nr 7 – Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe korygujące astygmatyzm      

                   rogówkowy, zakres dioptrii cylindrycznych od +1 do +6 

           Wartość umowy wynosi 210 270,00 PLN netto + VAT tj. 227 091,60 PLN brutto. 

       2. BAUSCH HEALTH POLAND Sp. z o.o. 
           35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2 

 pakiet nr 10 – Soczewki tylnokomorowe zwijalne jednoczęściowe w systemie               

                     preloaded, zakres dioptrii od 0 do +34 

           Wartość umowy wynosi 688 000,00 PLN netto + VAT tj. 743 040,00 PLN brutto. 

 
 

      W dniu 08.06.2021 r. zawarte zostały umowy z n/wym. Wykonawcami: 

 
       1. ALCON POLSKA Sp. z o. o. 

    02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 

    Umowa obejmuje dostawę soczewek wewnątrzgałkowych określonych w n/wym. pakiecie: 

 pakiet nr 10 – Soczewki tylnokomorowe zwijalne jednoczęściowe, zakres            

                   dioptrii od +6 do +30 

           Wartość umowy wynosi 1 556 100,00 PLN netto +VAT tj. 1 680 588,00 PLN brutto. 
 

 
 



  

2. CONSULTRONIX S.A. 

     32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 

     Umowa obejmuje dostawę soczewek wewnątrzgałkowych określonych w n/wym. pakietach: 

 pakiet nr 5 – Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe asferyczne 

 pakiet nr 9 – Soczewki zwijalne akrylowe hydrofilne korygujące astygmatyzm        

                   rogówkowy 

     Wartość umowy wynosi 175 500,00 PLN netto +VAT tj. 189 540,00 PLN brutto 
 

 

 
                                                                               Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                     Naczelny Lekarz Szpitala                                                                                                         
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