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    Wałbrzych, dnia 16.07.2020r.  

DZPZ-530-Zp/27/PN-26/20 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: Dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej - Zp/27/PN-26/20.  

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, niniejszym informuje, że 

-  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 

 

Pakiet nr 1 –  Linie krwi do aparatu do hemodializy Braun Dialog – 330 480,00zł 

Pakiet nr 2 –  Dializatory – 103 680,00zł 

Pakiet nr 3 –  Dializatory – 477 360,00zł 

Pakiet nr 4 –  Dializatory – 84 240,00zł 

Pakiet nr 5 –  Dializatory – 42 768,00zł 

Pakiet nr 6 –  Igła do hemodializy – 10 800,00zł 

Pakiet nr 7 –  Dializatory wysokoprzepływowe „HIGH FLUX” – 120 960,00zł 

Pakiet nr 8 –  Linia do aparatu hemodializy BRAUN DIALOG HDF ON-LINE – 32 400,00zł 

Pakiet nr 9 –  Filtr do aparatu hemodializy BRAUN DIALOG – 73 440,00zł 

Pakiet nr 10 –  Zestawy do nakłucia żył centralnych – 2 916,00zł 

Pakiet nr 11 –  Zestawy do nakłucia żył centralnych – 4 860,00zł 

Pakiet nr 12 –  Zestawy do nakłucia żył centralnych – 2 970,00zł 

Pakiet nr 13 –  Zestawy do nakłucia żył centralnych – 1 944,00zł 

Pakiet nr 14 –  Cewniki naczyniowe – 1 944,00zł 

Pakiet nr 15 –  Cewniki naczyniowe – 1 296,00zł 

Pakiet nr 16 –  Cewniki naczyniowe permanentne – 51 840,00zł  

Pakiet nr 17 –  Cewniki naczyniowe permanentne – 43 200,00zł  

Pakiet nr 18 –  Inny sprzęt do nakłucia żył centralnych – 1 944,00zł 

Pakiet nr 19 –  Zestawy do plazmaferezy leczniczej – 66 960,00zł 

Pakiet nr 20 –  Zestawy do zabiegów technik ciągłych-ultrafiltracji – 5 832,00zł 

Pakiet nr 21 –  Płyn substytucyjny do ciągłych technik nerkozastępczych – 3 888,00zł 

Pakiet nr 22 – Zestawy do dializy otrzewnowej – metodą CADO z podwyższonym pakietem 

bezpieczeństwa. Płyny BALANCE z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy GDP – 

432 000,00zł 

Pakiet nr 23 –  Zestaw do dializy otrzewnowej – metodą ADO z podwyższonym pakietem 

bezpieczeństwa. Płyny BALANCE z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy GDP – 

237 600,00zł 

Pakiet nr 24 –  Do podłączania  i odłączania dializy- przetoka – 86 643,00zł 

Pakiet nr 25 –  Do podłączania  i odłączania dializy – cewnik – 43 200,00zł 

Pakiet nr 26 –  Serwety jałowe – 2 592,00zł 
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- w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert, które złożyli następujący Wykonawcy: 

 

1) Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa: 

dla pakietu nr 10 za cenę brutto 2 916,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 11 za cenę brutto 4 860,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 13 za cenę brutto 1 944,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 14 za cenę brutto 1 944,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 15 za cenę brutto 1 458,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

2) Teleflex Polska Sp. z o.o. , ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa: 

dla pakietu nr 16 za cenę brutto 34 560,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 17 za cenę brutto 27 216,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

3) Medtronic Poland Sp. z o. o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:    

dla pakietu nr 10 za cenę brutto 3 888,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 11 za cenę brutto 6 480,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 16 za cenę brutto 31 017,60zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 17 za cenę brutto 18 057,60zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

4) Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8,  00-380 Warszawa: 

dla pakietu nr 3 za cenę brutto 412 916,40zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 6 za cenę brutto 7 560,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 7 za cenę brutto 99 360,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 10 za cenę brutto 5 508,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 11 za cenę brutto 10 800,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

 

5) Nipro Medical Poland Sp. z o. o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa:   

dla pakietu nr 2 za cenę brutto 103 118,40zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 3 za cenę brutto 383 173,20zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 
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dla pakietu nr 5 za cenę brutto 35 640,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 6 za cenę brutto 15 498,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 7 za cenę brutto 124 718,40zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

6) FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S. A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań: 

dla pakietu nr 2 za cenę brutto 76 896,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 3 za cenę brutto 381 520,80zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 4 za cenę brutto 67 327,20zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 7 za cenę brutto 77 760,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 10 za cenę brutto 4 374,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 22 za cenę brutto 383 348,88zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla 

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 23 za cenę brutto 208 186,84zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla 

zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

7) KONSORCJUM FIRM:B.Braun Avitum Poland Sp. z o. o. (Lider)  i Aesculap Chifa Sp. z o. 

o. (Uczestnik),  ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: 

dla pakietu nr 1 za cenę brutto 295 488,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 6 za cenę brutto 9 180,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 8 za cenę brutto 30 780,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 9 za cenę brutto 64 800,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 10 za cenę brutto 2 430,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 14 za cenę brutto 1 620,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 19 za cenę brutto 58 320,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 20 za cenę brutto 4 320,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 21 za cenę brutto 4 752,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

8) Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9 / 40-273 Katowice: 

 dla pakietu nr 10 za cenę brutto 4 827,60zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 
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dla pakietu nr 11 za cenę brutto 8 046,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 12 za cenę brutto 4 023,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 13 za cenę brutto 3 218,40zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 14 za cenę brutto 3 218,40zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 15 za cenę brutto 2 413,80zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 16 za cenę brutto 27 216,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 17 za cenę brutto 27 216,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

9) Complimed Anna Bojanowska, ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław: 

dla pakietu nr 24 za cenę brutto 90 153,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 25 za cenę brutto 50 025,60zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 26 za cenę brutto 3 121,20zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

10) BALTON Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa:   

dla pakietu nr 10 za cenę brutto 2 332,80zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 11 za cenę brutto 3 888,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 12 za cenę brutto 2 430,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 13 za cenę brutto 1 944,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 14 za cenę brutto 1 425,60zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 15 za cenę brutto 1 069,20zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

dla pakietu nr 18 za cenę brutto 1 468,80zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 2 dni. 

 

11) Color Trading Sp. z o. o., ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa: 

dla pakietu nr 5 za cenę brutto 36 590,40zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

dla pakietu nr 6 za cenę brutto 12 960,00zł., termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień 

bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia do 3 dni. 

 

 

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 546pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 
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