
 

 

    

 

                                          
 

 

 

 

ZP-9/17                                                                           Kraków,    2017-09-26       
 

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty 
 

 

 

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

nr ZP-9/17: 

 
Dzierżawa separatora komórkowego wraz z zestawami umożliwiającymi 
wykonanie zabiegów pobrania  ubogoleukocytanego koncentratu krwinek 
płytkowych  - UKKP (PLT) oraz zabiegów pobrania granulocytów (PNM) 
oraz dzierżawa separatorów  komórkowych  do aferezy wraz z zestawami z 
pojedynczym wkłuciem i podwójnym wkłuciem 

 

Wpłynęły  dwie  oferty po jednej na każdą część 

 

Nie odrzucono żadnej z ofert 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

 
 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części): 

 

1.)-60% (do 6 punktów)  - cena liczona proporcjonalnie 

2.)-10% (1 punkt) – czas rozpoczęcia usuwania  awarii separatora  

W przypadku zadeklarowania rozpoczęcia usuwania  awarii separatora do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii 

wykonawca otrzymuje 1 punkt.  

W przypadku zadeklarowania rozpoczęcia usuwania  awarii separatora do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii 

wykonawca otrzymuje 0,5 punktu 

W przypadku zadeklarowania rozpoczęcia usuwania  awarii separatora do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii 

wykonawca otrzymuje 0 punktów 

Dotyczy także dni świątecznych, sobót i niedziel. Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji to 72 godziny. 

3.)-20% termin przydatności do użycia  (do 2 punktów). 

- Minimalny termin przydatności do użycia -9 miesięcy - 0 punktów 

- Co najmniej 12 miesięcy: 1 punkt, 

- Co najmniej 18 miesięcy: 2 punkty. 

  

4.)-10% Interwencja serwisowa on-line (1 punkt). 

- Zaoferowanie możliwości serwisowania lub diagnostyki  on-line separatora – 1 punkt 
 

 

Lista Wykonawców wraz z punktacją w kryteriach wyboru  najkorzystniejszej oferty  

 

1. Terumo BCT Polska Sp. z o.o., ul Hutnicza 14, 40-241 Katowice. Wykonawca złożył ofertę na część I 

postępowania  – 7 pkt (6 punktów za cenę, 1 punkt za termin przydatności do użycia przedmiotu 

Zamówienia, w pozostałych kryteriach 0 pkt) 

2. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Wykonawca złożył ofertę na 

cześć II postępowania – 9 pkt (6 punktów za cenę, 2 punkty za termin przydatności do użycia 

przedmiotu Zamówienia, 1 punkt za możliwość przeprowadzania interwencji serwisowych on-line, w 

pozostałych kryteriach 0 punków) 

 

 

Jolanta Zatorska 
 

 

 


