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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania                  

Nr sprawy ZP/15/2020                                                                                 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH 

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 
 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

                         
                Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na 
podstawie art. 92 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze 

zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, za najkorzystniejsze uznane 

zostały oferty n/wym. Wykonawców: 

1.  w zakresie pakietu nr 1 – Soczewki z PMMA do fiksacji śródskleralnej 
     ALCON POLSKA Sp. z o.o. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15  
 

2.  w zakresie pakietu nr 2 – Soczewki tylnokomorowe, zwijalne,   

     jednoczęściowe, zakres dioptrii od +6,0 do +30,0 
     ALCON POLSKA Sp. z o.o. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 
        

3.  w zakresie pakietu nr 3 – Soczewki tylnokomorowe, zwijalne,   
     jednoczęściowe, zakres dioptrii od +31,0 do +40,0 
     ALCON POLSKA Sp. z o.o. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 

4.  w zakresie pakietu nr 4 – Soczewki tylnokomorowe, zwijalne,   

     trzyczęściowe 
     ALCON POLSKA Sp. z o.o. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 

5.  w zakresie pakietu nr 5 – Soczewki zwijalne, akrylowe, hydrofobowe,   

     asferyczne 
     CONSULTRONIX S.A. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 
 

6.  w zakresie pakietu nr 6 – Soczewka przedniokomorowa, afakijna z    

     PMMA 

     Postępowanie rozstrzygnięte - Informacja o wyborze oferty została przesłana  
    w dniu 31.03.2021 
 
7.  w zakresie pakietu nr 7  – Soczewki zwijalne, akrylowe, hydrofobowe,   

     korygujące astygmatyzm rogówkowy, zakres dioptrii cylindrycznych od   
     +1,0 do +6,0 
     ALCON POLSKA Sp. z o.o. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 
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8.  w zakresie pakietu nr 8 – Soczewki zwijalne, akrylowe, hydrofobowe,         
     korygujące astygmatyzm rogówkowy, zakres dioptrii cylindrycznych     

     od +7,0 do +12,0 

     Brak ofert. 
 

9.  w zakresie pakietu nr 9- Soczewki zwijalne, akrylowe, hydrofilne,   
     korygujące astygmatyzm rogówkowy 
     CONSULTRONIX S.A. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 
 

10.  w zakresie pakietu nr 10 – Soczewki tylnokomorowe zwijalne,   

      jednoczęściowe w systemie preloaded, zakres dioptrii od 0 do +34,00 
      BAUSCH HEALTH POLAND Sp. z o.o. 35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2 

 

Uzasadnienie wyboru –– są to oferty, które spełniają wszystkie wymogi ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), a także uzyskały najkorzystniejszy bilans punktowy 
w ramach kryterium ceny i jakości - w odniesieniu do poszczególnych pakietów. 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

 
Wykonawca 

Liczba pkt w 
kryterium 

“cena” 

Ilość pkt przyznanych  
w  kryterium „jakość” 

Łączna 
ilość 
pkt. 

 
pakiet nr 1 – Soczewki z PMMA do fiksacji śródskleralnej 

4 
ALCON POLSKA Sp. z o.o.  
02-674 Warszawa, ul .Marynarska 15  

 
50,00 

  
45,00 95,00 

 
pakiet nr 2 -Soczewki tylnokomorowe zwijalne jednoczęściowe, zakres dioptrii od +6,0 do +30,0 

4 
ALCON POLSKA Sp. z o.o.  
02-674 Warszawa, ul .Marynarska 15  

 
43,86 

 

 
50,00 93,86 

5 
EFmed Sp. z o.o. 
80 557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 100 

 
44,64 

 

 
40,00 84,64 

6 
OPTOTECH MEDICAL Sp. z o.o. Sp. K. 
32-005 Niepołomice, ul. Wimmera 67E 

 
50,00 

 

 
27,50 77,50 

                    

        pakiet nr 3- Soczewki tylnokomorowe zwijalne jednoczęściowe, zakres dioptrii od +31,0 do +40,0 

4 
ALCON POLSKA Sp. z o.o.  
02-674 Warszawa, ul .Marynarska 15 

 
50,00 

 

 
50,00 100,00 

 

pakiet nr 4 – Soczewki tylnokomorowe zwijalne trzyczęściowe 

4 
ALCON POLSKA Sp. z o.o.  
02-674 Warszawa, ul .Marynarska 15 

 
50,00 

 

 
40,00 90,00 

 

pakiet nr 5 – Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe asferyczne 

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

 
47,37 

 
40,00 87,37 

3 
CONSULTRONIX S.A. 
32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 

 
46,55 

 
50,00 96,55 

4 
ALCON POLSKA Sp. z o.o.  
02-674 Warszawa, ul .Marynarska 15 

 
Oferta pozostaje bez punktacji- podlega odrzuceniu 

5 
EFmed Sp. z o.o. 
80 557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 100 

 
45,76 

 
42,50 88,26 

6 
OPTOTECH MEDICAL Sp. z o.o. Sp. K. 
32-005 Niepołomice, ul. Wimmera 67E 

 
50,00 

 
32,50 82,50 



 

 
pakiet nr 7 – Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe korygujące astygmatyzm rogówkowy, 
zakres dioptrii cylindrycznych od +1,0 do +6,0 

4 
ALCON POLSKA Sp. z o.o.  
02-674 Warszawa, ul .Marynarska 15 

 
50,00 

 

 
50,00 100,00 

 
pakiet nr 8- Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe korygujące astygmatyzm rogówkowy, 
zakres dioptrii cylindrycznych od +7,0 do +12,0 

Brak ofert. 
 
pakiet nr 9- Soczewki zwijalne akrylowe hydrofilne korygujące astygmatyzm rogówkowy 

3 
CONSULTRONIX S.A. 
32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 

 
50,00 

 

 
35,00 85,00 

6 
OPTOTECH MEDICAL Sp. z o.o. Sp. K. 
32-005 Niepołomice, ul. Wimmera 67E 

Oferta pozostaje bez punktacji- podlega odrzuceniu 

 
pakiet nr 10- Soczewki tylnokomorowe zwijalne, jednoczęściowe w systemie preloaded, zakres 
dioptrii od 0 do +34,00 

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

 
50,00 

 

 
35,00 85,00 

 

 
Informacja o terminie zawarcia umowy. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

       Jednocześnie, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a), jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia   

       prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może   

       zawrzeć umowę bez zachowania ww. terminów. 

 

W świetle powyższych informacji terminy zawarcia umów ustala się wg harmonogramu: 

 w zakresie pakietów nr 1, 3, 4, 7 i 10 umowy zostaną zawarte z dniem 28.05.2021 r. 

 w zakresie pakietów nr 2, 5 i 9 umowy zostaną zawarte z dniem 08.06.2021 r. 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODRZUCENIA OFERT 

Zamawiający informuje, że w wyniku analizy ofert złożonych w ramach prowadzonego 
postępowania podjęta została decyzja o odrzuceniu ofert złożonych przez niżej 

wymienionych wykonawców: 

 ALCON POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-674),  

ul. Marynarska 15 
- zakresie pakietu nr 5 - Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe asferyczne 

Uzasadnienie:  
W świetle zapisów Rozdziału III ust.3 SIWZ Zamawiający zawarł informację, iż nie 

dopuszcza się w niniejszym postępowaniu składania ofert wariantowych. 

Pomimo tego w ramach pakietu nr 5  Wykonawca zaoferował następujące soczewki: 
1) Acrysof IQ  nr kat. SN60WF, oraz 

2) Acrysof IQ Ultrasert nr kat.  AU00T0 (preloaded) 
           Konsekwentnie do testowania i oceny jakościowej Wykonawca dostarczył łącznie   

           cztery soczewki zamiast wymaganych dwóch, tj. dwie soczewki SN60WF oraz dwie   
           soczewki AU00T0 różniące się zasadniczo sposobem implantowania. 

           Zamawiający nie mógł w tej sytuacji dokonać jednorodnej oceny jakościowej   

           zaoferowanych produktów, gdyż w ramach kryteriów oceny jakościowej przedmiotem  



           oceny była między innymi łatwość implantacji i łatwość manipulacji a mając 2 różne   

           produkty o różnym sposobie implantowania ocena taka była niemożliwa. 

           W tej sytuacji Zamawiający uznał, że oferta nie odpowiada treści specyfikacji   
           istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy - Prawo   

           zamówień publicznych odrzucił ofertę firmy ALCON POLSKA Sp. z o.o. 
 

 OPTOTECH MEDICAL Sp. z o. o z siedzibą w Niepołomicach (32-005),  

ul. Wimmera 67E 
           - w zakresie pakietu nr 9 - Soczewki zwijalne akrylowe hydrofilne korygujące  

           astygmatyzm rogówkowy 

           Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ pismem z dnia 01.03.2021 r.   
           Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w terminie do dnia   

           15.03.2021 r. wskazanych w piśmie próbek, niezbędnych do dokonania oceny   
           jakościowej oferowanych soczewek w ramach kryterium „jakość”. 

           Niestety w wymaganym terminie próbki nie zostały przez Wykonawcę dostarczone co   

           Uniemożliwiło Zamawiającemu ich przetestowanie i dokonanie oceny jakości.  
           W tej sytuacji Zamawiający uznał, że złożona oferta nie odpowiada treści specyfikacji   

           istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy - Prawo   
           zamówień publicznych odrzucił ofertę firmę OPTOTECH MEDICAL Sp. z o.o. 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

- w zakresie pakietu nr 8 

W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu 

postępowania w zakresie pakietu nr 8 (soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe  
korygujące astygmatyzm rogówkowy, zakres dioptrii cylindrycznych od +7,0 do 

+12,00) ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta w 

ramach wymienionego pakietu. 
Podstawa prawna – Art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 
 

                                                                                                                

      
                                                                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                              Naczelny Lekarz Szpitala 

                                          


