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1 Materiały medyczne jednorazowe: 

1. -Rękawice niesterylne, 

bezpudrowe, lateksowe, 

teksturowana na całej 

powierzchni lub końcówkach 

palców – ok. 150 000 sztuk 

2. Rękawice niesterylne, 

bezpudrowe, wykonane z 

syntetycznego kauczuku 

nitrylowego, polimeryzowane – 

ok. 650 000 sztuk 

3. Pojemniki plastikowe na odpady 

medyczne 

4. Kuwety do hemoglobinometrów 

Hemo—Control – 140 000 szt 

5. Gaziki dezynfekcyjne z 

chlorheksydyną  - 120 000 szt 

dostawy Art. 39 420 000,00 zł I kwartał 

2 System zamknięty do poboru krwi 

(probówki, igły motylkowe, stazy) 

dostawy Art. 39 350 000,00 zł I kwartał 

3 Dostawy odczynników do badania krwi 

1. Odczynniki biochemiczne do 

badań laboratoryjnych do 

analizatora Konelab 30 Prime 

będącego własnością 

Zamawiającego 

2.  Odczynniki do analizatora 

koagulogicznego  ACL TOP 300 

CTS będącego własnością 

Zamawiającego 

3.  Płyn ACD-A – 1000 opakowań 

dostawy Art. 39 200 000,00 zł I kwartał 

4 Usługa przechowania próbek osocza w 

temperaturze poniżej -25OC przez okres 

24 miesięcy 

 

usługi Art. 39 200 000,00 zł II kwartał 



5 Dzierżawa na okres 36 miesięcy dwóch 

wyprodukowanych nie wcześniej niż w 

2013r  , w pełni zautomatyzowanych 

urządzeń  do produkcji 

ubogoleukocytarnego zlewanego 

koncentratu krwinek płytkowych , wraz z 

zestawami – ok. 18 000 szt   

dostawy Art. 39 5 000 000,00 zł  II kwartał 

6 Dostawy energii elektrycznej przez okres 

24 miesięcy 

dostawy Art. 39 600 000,00 zł II kwartał 

7 Sprzęt medyczny –wagomieszarki – 15 

sztuk,, Roller automatyczny – 5 sztuk, 

fotele na ekipy wyjazdowe – 10 sztuk, 

zgrzewarki do drenów ręczne  - 2 sztuki 

dostawy Art. 39  370 000,00 zł II kwartał 

8 Dzierżawa przez okres 24 miesięcy  

dwóch urządzeń do redukcji patogenów 

w osoczu wraz z dostawami ok. 20 000 

zestawów do redukcji patogenów w 

osoczu 

dostawy Art. 39 2 500 000,00 zł II kwartał 

9 Dostawa nożyków do zgrzewarki TSCD II 

do sterylnego łączenia drenów  - ok. 

65 000  

dostawy Art. 39  650 000,00 zł II kwartał 

10 Filtry do usuwania leukocytów z 

koncentratu krwinek czerwonych  - ok. 

14 000 sztuk 

dostawy Art. 39  350 000,00 zł III kwartał 

11 Odbiór odpadów medycznych – 

szacunkowo 110 000 kg w ciągu 24 

miesięcy w tym przeterminowanych 

leków –nie więcej niż 500 kg w ciągu 24 

miesięcy 

usługi Art. 39 350 000,00 zł III kwartał 

12 Zestawy pojemników poczwórnych na 

krew i jej składniki do pobierania i 

preparatyki KKCz, góra-dół z filtrem in- 

line  w ilości 10 000 sztuk – dostawy 

przez 24 miesiące 

dostawy Art. 39 320 000,00 zł III kwartał 

13 Usługi Ochrony i dozoru w okresie 24 

miesięcy 

usługi Art. 39 250 000,00 zł IV kwartał 

14 Odczynniki do cytometru przepływowego 

wraz z dzierżawą odpowiedniego 

urządzenia przez okres 3 lat 

dostawy Art. 39  300 000,00 zł IV kwartał 

15 Dzierżawa urządzenia do archiwizacji 

próbek osocza wraz odpowiednimi  

materiałami 

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

16 Usługi utrzymania czystości w przeciągu 

24 miesięcy   

 

usługi Art. 39  250 000,00 IV kwartał  

17 Materiały medyczne jednorazowe – 

kuwety do pomiaru hemoglobiny, stazy, 

dostawy Art. 39  550 000,00 zł IV kwartał 



plastry tamujące krwawienie, poloplastry, 

wskaźniki napromieniowania preparatów, 

podkłady higieniczne, wiadra na odpady, 

zestawy iniekcyjne 

18 Zawarcie umowy na doradztwo wraz z 

bieżącymi modyfikacjami  

zintegrowanego systemu operacyjnego 

„Bank Krwi” oraz  serwisem  

oprogramowania j/w w roku 2018 dla 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa  w Krakowie 

usługi Art. 67 180 000,00 zł  IV Kwartał 

 


