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 OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU  
 

dot.  postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości nie przekraczającej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę 
endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej SP ZOZ 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych z dnia  16.04.2014 r.  pod numerem: 83549 -2014 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) Dyrekcja SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert  
w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne pakiety, które 
przedstawiły firmy: 
 

 
PAKIET Nr 1 - oferta nr 3 tj. AESCULAP CHIFA  Sp. z o.o 
                                              ul. Tysi ąclecia 14,   64 – 300 Nowy Tomy śl 

Cena oferty netto:    302.421,25 PLN 
    Cena oferty brutto:  326.614,95 PLN  
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
PAKIET Nr 2  -  oferta nr 4 tj:  SMITH & NEPHEW Sp. z o.o 
                 ul. Marynarska 15, 02 – 674  Warsz awa 

Cena oferty netto:   293.300,00 PLN 
    Cena oferty brutto: 316.764,00 PLN  
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
PAKIET Nr 3  - oferta nr 1 tj:  STRYKER  POLSKA Sp. z o.o 
                      ul. Poleczki 35,  02 – 822 Warszawa 

Cena oferty netto:   220.450,00 PLN 
    Cena oferty brutto: 238.086,00 PLN  
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
PAKIET Nr 4 - oferta nr 2 tj:  HERAEUS KULZER POLAND Sp. z o.o 
                      ul. B. Prusa 2, 00 – 493 Warszawa 

Cena oferty netto:   11.408,00 PLN 
    Cena oferty brutto: 12.320,64 PLN 
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
PAKIET Nr 5 - oferta nr 5 tj:  BSM Best Solutions for Medicine Piotr Wodowski 
                      ul. Gdańska 39A/5, 01 – 633 Warszawa 

Cena oferty netto:   47.000,00 PLN 
    Cena oferty brutto: 50.760,00 PLN 
Jedyna złożona oferta na pakiet 
Liczba punktów przyznanych ofercie  – 100 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta wybranego Wykonawcy w poszczególnym pakiecie spełnia wszystkie warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 



Podstawa prawna powiadomienia;  
art. 92 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że                        
w   prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Z wybranym Wykonawcą, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
określonym w przepisach art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn, zmianami) 
 
Dziękujemy za udział w post ępowaniu 
 

 
Podpisał: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 
 

 
 
 


