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1 usługi transportowe dla Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa                                    

i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie 

przewozu krwi i jej składników, 

transportu pracowników i towarów 

Zamawiającego 

usługi Art. 39 2 800 000,00 zł I kwartał 

2 System zamknięty do poboru krwi 

(probówki, igły motylkowe, stazy) 

dostawy Art. 39 350 000,00 zł I kwartał 

3 Dzierżawa analizatorów 

hematologicznych wraz z dostawami 

odczynników i zapewnieniem obsługi 

serwisowej 

Odczynniki do badania krwi – przetarg w 

czterech częściach – dotyczy  materiałów 

do pracowni badań lekarskich 

dostawy Art. 39 486 000,00 zł I kwartał 

4 Dostawy roztworu wzbogacającego do 

przechowywania Koncentratów Krwinek 

Płytkowych otrzymywanych metodą 

zlewania kożuszków leukocytarno-

płytkowych 

dostawy Art. 39 160 000,00 zł  II kwartał 

5 Dostawy energii elektrycznej  dostawy Art. 39 600 000,00 zł II kwartał 

6 Sprzęt medyczny –wagomieszarki – 11 

sztuk, zgrzewarki do drenów przenośne – 

4 sztuki, zgrzewarka stacjonarna do 

drenów -1 sztuka, Roller automatyczny – 

2 sztuki, fotele na ekipy wyjazdowe – 10 

sztuk 

dostawy Art. 39  313 000,00 zł II kwartał 

7 Sprzęt chłodniczy – zamrażarka szokowa dostawy Art. 39 185 000,00 zł II kwartał 

8 System magazynowy do monitorowania 

miejsca przechowywania składników krwi 

dostawy Art. 39 700 000,00 zł  II kwartał 

9 produkty spożywcze dla krwiodawców – 

czekolada, mleczna, deserowa, biała, 

cukier, wafle czekoladowe, soki 

dostawy Art. 39  2 700 000,00 zł III kwartał 

10 Zestawy do pobierania krwi i  jej 

składników – zestawy „góra – dół”, 

zestawy poczwórne „pediatryczne”, 

pojemniki puste i inne 

dostawy Art. 39 2 000 000,00 zł III kwartał 



11 Zestawy do separatora Trima będącego 

na wyposażeniu Zamawiającego 

dostawy Art. 39 550 000,00 zł III kwartał 

12 Odczynniki i krwinki wzorcowe do badań 

immunotransfuzjologicznych 

 

 

 

dostawy Art. 39  250 000,00 zł III kwartał 

13 Dzierżawa separatorów komórkowych 

wraz z dostawami zestawów z 

pojedynczym i podwójnym wkłuciem 

dostawy Art. 39  850 000,00 zł III kwartał 

14 Dzierżawa separatora komórkowego 

wraz z zestawami umożliwiającymi 

wykonanie zabiegów pobrania  

ubogoleukocytanego koncentratu 

krwinek płytkowych  oraz  zabiegów 

pobrania granulocytów  

dostawy Art. 39 350 000,00zł III kwartał 

15 Dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD II 

do sterylnego łączenia drenów 

dostawy Art. 39 400 000,00 zł III kwartał 

16 Usługi Ochrony i dozoru usługi Art. 39 180 000,00 zł IV kwartał 

17 Odczynniki do cytometru przepływowego 

FacsCalibur będącego na wyposażeniu 

Zamawiającego 

dostawy Art. 39  75 000,00 zł IV kwartał 

18 Dzierżawa urządzenia do archiwizacji 

próbek osocza wraz odpowiednimi  

materiałami 

dostawy Art. 39. 230 000,00 zł IV kwartał 

19 Dzierżawa analizatora do badań 

serologicznych wraz z odczynnikami 

dostawy Art. 39  1 700 000,00 zł IV kwartał  

20 Materiały medyczne jednorazowe – 

kuwety do pomiaru hemoglobiny, stazy, 

plastry tamujące krwawienie, poloplastry, 

wskaźniki napromieniowania preparatów, 

podkłady higieniczne, wiadra na odpady, 

zestawy iniekcyjne 

dostawy Art. 39  550 000,00 zł IV kwartał 

 


