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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-2/46/07    zamówienia publicznego 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę akcesoriów artroskopowych. 

  

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów 

artroskopowych wybrano następującą ofertę: 

a. Oferta nr 1 (w zakresie: zad. 1, 2, 3, 4, 5) złożona przez Johnson & Johnson 

Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 WARSZAWA; łączna wartość 

oferty w zakresie wskazanych zadań: 121.209,60 zł. 

Powyższą ofertę uznano za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (wykonawca spełnił wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów oceny zawartych w SIWZ – uzyskała maksymalną ilość punktów 

(kryterium: cena – 90%, szkolenie potwierdzone certyfikatem – 10%). 

 

Ponadto złożono 1 ofertę, która nie została uznana za najkorzystniejszą  

w żadnym z zadań, tj. oferta nr 2 złożona przez MEDIM Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 5,  

02-375 WARSZAWA. 
Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert w ramach poszczególnych 

zadań w załączeniu. 
  

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że odrzucono 

następującą ofertę: 

1. oferta nr 2 złożona przez MEDIM Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 5,  
02-375 WARSZAWA w zakresie zad. 1 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp. W szczegółowych warunkach przetargu określono (załącznik nr 2 do 

SIWZ), że w zadaniu 1 zamawiający pragnie zakupić do stabilizacji 

przeszczepu więzadła w części piszczelowej śruby działające na zasadzie 

rozporowej. Proponowane przez Medim Sp. z o.o. śruby do części piszczelowej 

to śruby biowchłanialne interferencyjne, a więc nieodpowiadające warunkom 

podanym w specyfikacji zamówienia. Ponadto w folderze reklamowym śruby 

MegaFix proponowanej przez Medim Sp. z o.o. zaznaczono, że w przypadku 



  

fiksacji piszczelowej przeszczepu ścięgien „harmstrings” (a tym sposobem 

operuje zamawiający), zalecane jest dodatkowe mechaniczne wsparcie, by 

zapobiec ewentualnemu obluzowaniu przeszczepu. Zatem zakupienie 

proponowanej przez Medim Sp. z o.o. śruby może wymagać zastosowania 

każdorazowo dodatkowych implantów, np. w postaci śrub z podkładkami. 

Biorąc pod uwagę powyższe oferta nr 2 w zakresie zad. 1 podlega odrzuceniu 

jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 

 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 
 

 

 

Z poważaniem 

       
 

       Dyrektor  
       Leszek Bonna 
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