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Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego pod nazwą: Dostawa 
endoprotez stawu biodrowego i kolanowego 

2011/S 78-128167 ; data publikacji: 21/04/2011    

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich ul. 
Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje po powtórzeniu czynności oceny ofert i  poprawieniu oczywistej 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny dot. pakietu 8, iŜ : 

1. Na ww. postępowanie wpłynęły następujące oferty: 
 
 
Oferta nr 4 

Smith & Nephew Sp.z o.o. 
Ul.Marynarska 15 
02-674 Warszawa 
22 570-30-62 
Po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny: 
Pakiet nr 8 
Cena brutto 629999,64 zł 
 
Termin płatności 60 dni 
Gwarancja 24 miesiące 
 

2. Kwoty jakie Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
przekazane bezpośrednio przed otwarciem ofert: 

Pakiet nr 8 –    650000,00 zł 
 

3. Streszczenie porównania złoŜonych ofert: 

Nr pakietu NR OFERTY/ OFERENT 
PUNKTY W 

KRYTERIUM 
CENA 

PUNKTY 
RAZEM 

Pakiet 8 Oferta nr 4  

Smith & Nephew Sp.z o.o. 
100 100 

 
 
4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na pakiet 8 : 
 

 

Pakiet nr 8 

Oferta nr 4 

Smith & Nephew Sp.z o.o. 



Ul.Marynarska 15 
02-674 Warszawa 
22 570-30-62 
Pakiet nr 8 
Cena brutto 629999,64 zł 
Termin płatności 60 dni 
Gwarancja 24 miesiące 
Uzasadnienie: 
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert a zatem 
na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.  
 
 

 
 
5. śadnego Wykonawcy nie wykluczono w zakresie pakietu 8.  
 
6. śadnej oferty nie odrzucono w zakresie pakietu 8 . 
  
 
 
7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa moŜe być zawarta w terminie nie 
krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający moŜe 
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, gdy złoŜono tylko jedną 
ofertę. 
PoniewaŜ na pakiety gdzie wyłoniono Wykonawcę złoŜono tylko po jednej ofercie umowa moŜe zostać  zawarta 
dnia następnego po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.   
 
 
 

Z powaŜaniem 
 

 


