
 

 

 
    

                                           
ZP-13/16                                                                           Kraków,    2016-09-06        

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty 
 

 

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

nr ZP-13/16: 

 

Dzierżawa dwóch urządzeń do redukcji patogenów w osoczu wraz z 

dostawami 19 200 zestawów do redukcji patogenów w osoczu 

 
Wpłynęły dwie  oferty  

 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy 

Nie odrzucono żadnej oferty  

 

Poniżej lista wykonawców wraz z punktacją w kryteriach: 

- ceny (65% wagi, maksymalnie 6,5 punktu),  

- terminu realizacji dostaw do zamawiającego(5% wagi)  (jeśli wykonawca zadeklarował w ofercie dostawy zestawów do 

inaktywacji do 5 dni od złożenia zamówienia, otrzymuje dodatkowo 0,5 punktu), 

- zaoferowania metody inaktywacji z zastosowaniem  naturalnych  substancji, które nie wymagają usuwania ze   składnika 

krwi po procesie naświetlania (20% wagi). Wykonawca , który zaoferował taką metodę otrzymywał dodatkowo 2 punkty 

- zaoferowanie urządzeń do inaktywacji , które mogą wykonywać także inaktywacje płytkową (10% wagi). Wykonawca  który 

zaoferował takie urządzenia  otrzymywał dodatkowo 1 punkt 

 

Łącznie do uzyskania było  10 punktów 

 

 

1. Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław – 6,5 pkt w kryterium ceny oraz 0,5 punktu 

w kryterium terminu realizacji dostaw – razem 7 pkt. 

 

Uzasadnienie: Wykonawca przedstawił system, który nie ma możliwości inaktywacji preparatów płytek krwi, 

wymagający po procesie inaktywacji usunięcia wykorzystywanego w procesie błękitu metylowego.  

Wymagający usunięcia błękit metylowy nie jest naturalną substancją i wymaga usunięcia po procesie redukcji 

patogenów. Stąd brak możliwości przyznania punktów w kryteriach innych niż cena i termin realizacji dostaw 

 

 

2. Terumo BCT Polska Sp. z o.o. ul Hutnicza 14, 40-241 Katowice  – 4, 77 pkt w kryterium ceny ,  0,5 punktu w 

kryterium terminu realizacji dostaw, 2 punkty w kryterium zaoferowania metody inaktywacji z zastosowaniem  

naturalnych  substancji, które nie wymagają usuwania ze   składnika krwi po procesie naświetlania, 1 punkt w 

kryterium zaoferowania urządzeń do inaktywacji , które mogą wykonywać także inaktywacje płytkową – razem      

8,27 pkt. 

 

Uzasadnienie: Wykonawca przedstawił system, który ma możliwość inaktywacji patogenów w preparatach płytek 

krwi, i nie wymaga po procesie inaktywacji usunięcia wykorzystywanej w tym zabiegu substancji.  

 

 

 

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który złożył wyżej punktowana ofertę w terminie nie wcześniejszym niż 10 dni od 

upublicznienie i przekazania wykonawcom niniejszego ogłoszenia . 

 

 

Jolanta Zatorska 
 

 


