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Polska-Wrocław: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
2018/S 010-019527

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
Polska
Tel.:  +48 713715810
E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl 
Faks:  +48 713281713
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rckik.wroclaw.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
„Dostawa odczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań
immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą
kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznych
analizatorów i z dodatkowym wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy
dla RCKiK we Wrocławiu i dla T. O. w Lubinie”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
„Dostawa odczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań
immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą
kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznych
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analizatorów i z dodatkowym wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy
dla RCKiK we Wrocławiu i dla T. O. w Lubinie”.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696100, 33696200, 33127000, 30200000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 404 222,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Oferowana cena. Waga 60
2. Termin dostawy na cito. Waga 5
3. Termin standardowej sukcesywnej dostawy odczynników, kart i materiałów zużywalnych. Waga 30
4. Wszystkie zaoferowane w ofercie przez danego Wykonawcę krwinki, odczynniki i karty wraz z zaoferowanymi
analizatorami pochodzą od tego samego Wytwórcy. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
17/P/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 017-028603 z dnia 25.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 193-397035 z dnia 7.10.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 17/P/2017
Część nr: 1 - Nazwa: „Dostawa odczynników, kart, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań
immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z
wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą 2 szt. automatycznych analizatorów i z dodatkowym
wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu i dla T. O. w
Lubinie”
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

4.1.2018

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28603-2017:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Grifols Polska Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 4 707 027,12 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 404 222,00 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
jw

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jw

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.1.2018

www.uzp.gov.pl

