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Uczestnicy postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę implantów i endoprotez dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. NLP.2016.19. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z późn. zm.), 
dalej Pzp, Zamawiający - SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 
pakiet nr 1 – Dostawa endoprotezy bezcementowej krótkotrzpieniowej 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Stryker Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  
cena brutto – 266.976,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 5 pkt w 
kryterium  „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 5%”. 
Na pakiet nr 1 złożono również ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / 
termin rozpatrzenia 

reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady”  

Razem ilość 
punktów 

5 

Konsorcjum: 
Biomet Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, 
Zimmer Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa 

292.302,00 zł /  
2 dni robocze 

86,76 5 91,76 

6 
Aesculap Chifa sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

267.300,00 zł / 
1 dzień roboczy  

94,88 5 99,88 

B.  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono żadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP tj. nie krótszym niż 
10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
pakiet nr 2 – Dostawa endoprotezy anatomicznej, bezcementowej stawu biodrowego 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Stryker Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  
cena brutto – 123.444,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 5 pkt w 
kryterium  „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 5%”. 
Na pakiet nr 2 złożono również ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / 
termin rozpatrzenia 

reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady”  

Razem ilość 
punktów 



 

 2 z 5 

 

5 

Konsorcjum: 
Biomet Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, 
Zimmer Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa 

142.884,00 zł /  
2 dni robocze 

82,07 5 87,07 

B.  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono żadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP tj. nie krótszym niż 
10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
pakiet nr 3 – Dostawa endoprotezy bezcementowej, nieanatomicznej z prostym trzpieniem 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Stryker Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  
cena brutto – 119.232,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 5 pkt w 
kryterium  „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 5%”. 
Na pakiet nr 3 złożono również ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / 
termin rozpatrzenia 

reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady”  

Razem ilość 
punktów 

5 

Konsorcjum: 
Biomet Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, 
Zimmer Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa 

132.516,00 zł /  
2 dni robocze 

85,47 5 90,47 

6 
Aesculap Chifa sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

123.120,00 zł / 
1 dzień roboczy  

91,99 5 96,99 

B.  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono żadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP tj. nie krótszym niż 
10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
pakiet nr 4 – Dostawa endoprotezy cementowanej 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Stryker Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  
cena brutto – 87.264,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%”  
i 5 pkt w kryterium  „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 5%”. 
Na pakiet nr 4 złożono również ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / 
termin rozpatrzenia 

reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady”  

Razem ilość 
punktów 

5 

Konsorcjum: 
Biomet Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, 
Zimmer Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa 

112.320,00 zł /  
2 dni robocze 

73,81 5 78,81 

6 
Aesculap Chifa sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

92.880,00 zł / 
1 dzień roboczy  

89,25 5 94,25 

B.  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono żadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP tj. nie krótszym niż 
10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
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pakiet nr 5 – Dostawa endoprotez rewizyjnych 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Stryker Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa  
cena brutto – 73.008,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem  100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 5 pkt w kryterium  
„termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady  5%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP 
tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 94 ust 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 

pakiet nr 6 – Dostawa endoprotez stawu kolanowego 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – Johnson & Johnson sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa 
cena brutto – 272.160,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%”  
i 5 pkt w kryterium  „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 5%”. 
Na pakiet nr 6 złożono również ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / 
termin rozpatrzenia 

reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady”  

Razem ilość 
punktów 

5 

Konsorcjum: 
Biomet Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, 
Zimmer Polska sp. z o.o. 
Ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa 

272.808,00 zł /  
2 dni robocze 

94,77 5 99,77 

7 
Stryker Polska sp. z o.o. 
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 

280.584,00 zł /  
2 dni robocze 

92,14 5 97,14 

B.  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono żadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP tj. nie krótszym niż 
10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
pakiet nr 7 – Dostawa gwoździ śródszpikowych 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 6 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
cena brutto – 322.920,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 1 dzień roboczy    
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem  100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 5 pkt w kryterium  
„termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady  5%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP 
tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 94 ust 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 

pakiet nr 8 – Dostawa płyt tytanowych anatomicznych z mocowaniem śrubami standardowymi 
i kątowo  stabilnymi do zespoleń bliższej i dalszej nasady kości ramiennej, bliższej i dalszej nasady trzonów kości 

promieniowej i łokciowej oraz mikropłytek do zespoleń kości śródręcza, paliczków ręki i kości stopy 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Hofer GmbH & Co KG  sp. k., ul. Radkowska 9, 57-402 Nowa Ruda  
cena brutto – 103.261,69 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 3 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem  98 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 3 pkt w kryterium  
„termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady  5%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 



 

 4 z 5 

 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP 
tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 94 ust 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 

pakiet nr 9 – Dostawa płyt i śrub do zespoleń  kątowo stabilnych złamań kończyn dolnych 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 3 – Medgal sp. z o.o., ul.Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno  
cena brutto – 42.417,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 3 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem  98 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 3 pkt w kryterium  
„termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady  5%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP 
tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 94 ust 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 

pakiet nr 10 – Dostawa implantów i akcesoriów artroskopowych kolana 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Stryker Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 
cena brutto – 54.810,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 3 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem  98 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 3 pkt w kryterium  
„termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady  5%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP 
tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 94 ust 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 

pakiet nr 11 – Dostawa implantów i akcesoriów artroskopowych kolana 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 6 – Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
cena brutto – 31.374,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 1 dzień roboczy    
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem  100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 5 pkt w kryterium  
„termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady  5%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP 
tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 94 ust 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
pakiet nr 12 – Dostawa ostrzy i drenów 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Stryker Polska sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 
cena brutto – 111.294,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 3 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem  98 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 3 pkt w kryterium  
„termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady  5%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP 
tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 94 ust 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
pakiet nr 13 – Dostawa zestawu do szycia łąkotki techniką all-inside 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Linvatec Polska sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa 
cena brutto – 20.898,00 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem  100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%” i 5 pkt w kryterium  
„termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady  5%”. 
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B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP 
tj. przed upływem 10 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z art. 94 ust 2 pkt 1a 
PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 

pakiet nr 14 – Dostawa implantów 
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 14. 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia:  art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 

 
pakiet nr 15 – Dostawa innych zespoleń 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Arno-Med sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków 
cena brutto – 28.438,39 zł, termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady – 2 dni robocze    
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 95 pkt w kryterium „cena 95%”  
i 5 pkt w kryterium  „termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady 5%”. 
Na pakiet nr 15 złożono również ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 

Cena brutto / 
termin rozpatrzenia 

reklamacji  
i usunięcia wady  

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„termin rozpatrzenia reklamacji  
i usunięcia wady”  

Razem ilość 
punktów 

3 
Medgal sp. z o.o. 
ul.Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno 

29.959,20 zł / 
3 dni robocze  

90,17 3 93,17 

B.  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono żadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 PZP tj. nie krótszym niż 
10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 

 

 

 
           ………………………………….………… 

                    Kierownik Zamawiającego  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a   


