
 

 

    

  

 

 
 

                                           
ZP-8/19                                                                     Kraków,    2019-03-29        

 

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty 
 

 

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

nr ZP-8/19 : 

 

Dzierżawa analizatorów hematologicznych wraz z dostawami 

odpowiedniej ilości odczynników i materiałów zużywalnych do tych 

analizatorów 

 
Część I  

 - odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 100 000 badań CBC 5 diff w tym 1000 badań 

Retic. 

- analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka  

 

Część II 

- odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 100 000 badań morfologii z rozmazem oraz 1000 

badań RETIC. 

- analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka  

 

Część III 

- odczynniki i akcesoria do analizatora hematologicznego dla wykonania 50 000 badań, 

- analizator hematologiczny – dzierżawa- 1 sztuka 
 

Wpłynęły trzy  oferty, po jednej część I, II  oraz III  przedmiotowego postępowania 

 

Na część I wpłynęła oferta wykonawcy : Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 B 02-222 

Warszawa – 9 punktów  

 

Na część II wpłynęła oferta wykonawcy:  Siemens Sp. z o.o., ul Żupnicza 11, 03-821 Warszawa – 7 punktów 

 

Na część III wpłynęła oferta wykonawcy:  HORIBA ABX Sp. z o.o. ul Puławska 182, 02-670 warszawa – 7 

punktów 

 

Nie odrzucono żadnej oferty 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

 

Wszyscy Wykonawcy złożyli oferty spełniające opis przedmiotu zamówienia. 

 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: 

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

2.)-10% (1 punkt) – czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii analizatora  

W przypadku zadeklarowania czasu reakcji do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii wykonawca otrzymuje 1 

punkt. Dotyczy także dni świątecznych, sobót i niedziel. Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji to 24 godziny. 

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

- Minimalny termin przydatności do użycia -4 miesięcy - 0 punktów 

- Co najmniej 6 miesięcy: 1 punkt, 

- Co najmniej 8 miesięcy: 2 punkty. 

  

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

- Zaoferowanie możliwości serwisowania on-line analizatora – 1 punkt 
 



 

 

W kryterium ocen ofert w kategorii „cena”  wszyscy Wykonawcy otrzymują każdy po  6 punktów  

 

W kryterium „czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii analizatora” Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.. 

otrzymuje jeden punkt a Siemens Polska Sp. z o.o oraz Horiba ABX Sp. z o.o O punktów 

 

W kryterium terminu „przydatności do użycia” wszyscy wykonawcy otrzymują po 1 punkcie za zaoferowanie co 

najmniej 6 miesięcznego terminu przydatności do użycia oferowanych wraz analizatorami odczynników  

 

W kryterium „ Interwencji serwisowej on-line” tylko Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. zaoferował tę możliwość, 

a tym samym otrzymał 1 punkt 

 

 

Umowy zostaną zawarte w minimalnych terminach określonych w ustawie PZP.  

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w ustawie prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

Jolanta Zatorska 
 

 


