
 

 

    

 

 

 
 

                                           

 
 

ZP-6/16                                                                     Kraków,    2016-04-29        
 

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty 

 
 
 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym             

nr ZP-6/16 : 

 

Dostawa i sprzedaż odczynników do IVD do jednoczesnego 

wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA,HCV RNA,HIV 

RNA w pojedynczych donacjach metodą automatyczną oraz materiału 

genetycznego wirusów ParvoB19/HAV w pulach metodą 

automatyczną na tych samych systemach/ analizatorach ze 

wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi 

oraz dzierżawa automatycznych systemów 

diagnostycznych/analizatorów z całkowitym i kompletnym 

oprzyrządowaniem. 
 

Wpłynęły dwie oferty wykonawców: 

 
 

Grifols Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa 

 

Nie odrzucono żadnej oferty 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy 

 

Kryteria Wyboru najkorzystniejszej oferty: 

I.  do 70 pkt w kryterium ceny, do 70% punktacji, punktacja jest obliczana na podstawie cen brutto ofert wg 

wzoru: 
 

C = ( Cmin : Co) x 100 x 0,7  

gdzie : C – ilość punków przyznana danej ofercie za cenę,  

Cmin- cena najniższa  spośród ważnych ofert,  

Co – cena podana przez Oferenta dla którego wynik jest obliczany.  

 

Punktacja Wykonawców w kryterium ceny : 
 

Grifols Polska Sp. z o.o. – 70 pkt 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. - 52,29 pkt 
 

 

 

 

 

 



 

 

II. kryteria jakościowe – maksymalnie 30 punktów ( z uwzględnieniem zmian w SIWZ) : 

 
L.P oceniany parametr Sposób opisu Ilośc punktów 

1 czułość zaoferowanej metody(IU/ml)  

jako suma czułości oferowanych testów  

(HIV 1,2; HCV; HBV) 

Podać czułość metoda bardziej czuła 5 

punktów /metoda mniej 

czuła  

O punktów 

2 analizator/system umożliwiający badanie próbek w 

seriach w trybie ciągłego doładowania i 

procesowania bez konieczności kalibracji każdej 

serii  próbek 

Spełnia/nie spełnia Spełnia – 2 punkty 

Nie spełnia  - 0 punktów 

3 powierzchnia (m2) potrzebna do instalacji 

wszystkich elementów systemu 

Mniejsza/większa (podać 

powierzchnię) 

Mniejsza -10 punktów 

Większa -0 punktów 

4 czas wymagany dla uzyskania wyniku  

pilnego niezależnie od pory wystąpienia 

podać w minutach Czas krótszy  - 2 punkty 

Czas dłuższy – 0 punktów 

5 Waga (masa)  elementów zużywalnych  

potrzebnych do wykonania  

badania(podać wagę) 

Podać ilość Mniejsza – 2 punkty 

Większa – 0 punktów 

6 całkowita masa zaoferowanego sprzętu Podać masę Mniejsza – 5 punkty 

Większa – 0 punktów 

7 termin ważności odczynników (od daty  

dostarczenia do Zamawiającego)  

Podać okres ważności  Dłuższy  - 4 punkty 

Krótszy – 0 punktów 

 

 

Punktacja Wykonawców w kryteriach jakościowych : 

 
L.P oceniany parametr Grifols Polska Sp. z o.o. Roche Diagnostics Polska 

Sp. z o.o. 
1 czułość zaoferowanej metody(IU/ml)  

jako suma czułości oferowanych testów  

(HIV 1,2; HCV; HBV) 

0 pkt 5 pkt 

2 analizator/system umożliwiający badanie próbek w 

seriach w trybie ciągłego doładowania i 

procesowania bez konieczności kalibracji każdej 

serii  próbek 

2 pkt 0 pkt 

3 powierzchnia (m2) potrzebna do instalacji wszystkich 

elementów systemu 

10 pkt 0 pkt 

4 czas wymagany dla uzyskania wyniku  

pilnego niezależnie od pory wystąpienia 

2 pkt 0 pkt 

5 Waga  (masa) elementów zużywalnych  

potrzebnych do wykonania  

badania(podać wagę) 

2 pkt 0 pkt 

6 całkowita masa zaoferowanego sprzętu 5 pkt 0 pkt 

7 termin ważności odczynników (od daty  

dostarczenia do Zamawiającego)  

4 pkt 0 pkt 

 

Punktacja łączna: 

 

Grifols Polska Sp. z o.o. – 95 pkt 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. - 57,29 pkt 

 

 

 

Zawarcie umowy  z Wykonawcą, który złożył korzystniejszą (wyżej punktowaną) ofertę przewiduje się na dzień 

12 maja 2016. 

 

 

 

Jolanta Zatorska 
 

 

 


