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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133441-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Pojemniki na krew
2017/S 070-133441
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 zestawów jednorazowych do poboru składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z
dzierżawą separatorów komórkowych przez okres 40 miesięcy, tj: zadanie 1: dostawa jednorazowych
zestawów do poboru koncentratu krwinek płytkowych, koncentratu krwinek czerwonych oraz osocza wraz z
dzierżawą 10 separatorów komórkowych zadanie 2: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu
granulocytarnego oraz koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL514

II.1.3)

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

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa zestawów jednorazowych do poboru składników krwi metodą aferezy automatycznej wraz z dzierżawą
separatorów komórkowych przez okres 40 miesięcy, tj:
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zadanie 1: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu krwinek płytkowych, koncentratu krwinek
czerwonych oraz osocza wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych
zadanie 2: dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego oraz koncentratu
krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141613, 33194000

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)

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
34/P/1-2/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 250-461841 z dnia 28.12.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu krwinek płytkowych, koncentratu krwinek
czerwonych oraz osocza wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.3.2017
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Terumo BCT Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 14
40-241 Katowice
Polska
Adres internetowy: www.terumobct.com

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 609 753 PLN
Bez VAT

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa jednorazowych zestawów do poboru koncentratu granulocytarnego oraz koncentratu
krwinek płytkowych wraz z dzierżawą 1 separatora komórkowego
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.3.2017
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Terumo BCT Polska Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 14
40-241 Katowice
Polska
Adres internetowy: www.terumobct.com

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 579 388 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. Postępu 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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawa Pzp.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jw

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.4.2017
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