
                                                                                               Warszawa, dnia 07.04.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Kliniczny 
               Szpital Okulistyczny 
03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13 

 

 

 

OGŁOSZENIE 
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

 
                   Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny informuje, że w wyniku    
     przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawców  
 

DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO  

I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 
 

     w dniu  09.03.2021 r. zawarte zostały umowy z n/wym. Wykonawcami: 

 

     1. P.W. INTERGOS Sp. z o.o. 
         43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 55 

         Umowa obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych określonych   
         w n/wym. pakiecie: 

 pakiet nr 1 – przyrządy do aspirowania płynów i leków 

         Wartość umowy wynosi 5 980,00 PLN netto + VAT tj. 6 458,40 PLN brutto. 

 
     2. KD MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. 

         43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Legionów 192B 

         Umowa obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych określonych   
         w n/wym. pakiecie: 

 pakiet nr 2 – kaniule i koreczki do kaniul 

         Wartość umowy wynosi 15 943,00 PLN netto + VAT tj. 17 218,44 PLN brutto. 

     3. J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Spółka jawna 
         59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 4A 

         Umowa obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych określonych   
         w n/wym. pakietach: 

 pakiet nr 3 – przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych 

 pakiet nr 5 – strzykawki jednorazowe do insuliny 

         Wartość umowy wynosi 8 640,00 PLN netto + VAT tj. 9 331,20 PLN brutto. 
 

     4. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. 

         41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18 
         Umowa obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych określonych  

         w n/wym. pakietach: 
 pakiet nr 4 – strzykawki jednorazowe 

 pakiet nr 6 – igły sterylne jednorazowe 

         Wartość umowy wynosi 10 907,20 PLN netto + VAT tj. 11 779,77 PLN brutto 

 

     5. SORIMEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
87-100 ruń, ul. Równinna 25 

         Umowa obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych określonych  
         w n/wym. pakiecie: 

 pakiet nr 8 – rękawiczki chirurgiczne 

         Wartość umowy wynosi 27 600,00 PLN netto + VAT tj. 29 808,00 PLN brutto. 

 
 



 
     6. MERCATOR MEDICAL S.A. 

         31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30 
         Umowa obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych określonych   

         w n/wym. pakiecie: 

 pakiet nr 9 – rękawiczki do mikrochirurgii 

         Wartość umowy wynosi 26 160,00 PLN netto + VAT tj. 28 252,80 PLN brutto. 
      

     7. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. 
         41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18 

         Umowa obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych określonych  
        w n/wym. pakietach: 

 pakiet nr 10 – rękawiczki diagnostyczne i ochronne 

 pakiet nr 11 – cewniki do podawania tlenu 

 pakiet nr 13 – filtry do aparatu do znieczulania 

        Wartość umowy wynosi 239 939,40 PLN netto + VAT tj. 259 134,55 PLN brutto 

 
      Uzasadnienie wyboru – W/wym. wykonawcy złożyli oferty, które spełniają wszystkie wymogi ustawy   

      – Prawo zamówień publicznych, wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków   
      Zamówienia a także uzyskały najkorzystniejszy bilans punktowy ceny oraz jakości, w odniesieniu do   

      poszczególnych pakietów. 

 
 

      INFORMACJA – DOT. PAKIETU NR 7: 
      Pismem z dnia 22.03.2021 r. firma P.W. INTERGOS Sp. z o.o. odmówiła podpisania umowy w ramach  

      pakietu nr 7 – pojemniki plastikowe i kieliszki do leków. 
      Ponieważ firma P.W. INTERGOS Sp. z o.o.  jako jedyna złożyła ofertę w ramach tego pakietu  Zamawiający  

      nie miał możliwości skorzystania z zapisów art.94 ust.3 tj. dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród   

      pozostałych ofert. Zamawiający nie miał też możliwości unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 7   
      gdyż w obowiązującej ustawie Pzp nie było podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu podjęcie takiej   

      decyzji. 
 

                                                                                          

 
 

                                                                                                        Wiesława Bugalska 
                                                                                                Sekretarz Komisji Przetargowej 

 


