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dot.: zapytania ofertowego na zakup i dostawę odcrynników stosowanych w laboratorium i
pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzieńawą

INF,ORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. informuję, że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na zakup i dostawę odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni
serologicznej z bankiem krwi wraz z dzięrża,wą wybrane zostały oferty:

Pakiet nr 1

DiaHem AG Diagnostic Products
Schlosserstrasse 4Ch-81 80 Bulach. Szwajcaria

cena wybranej oferty 42 810,87 zł. brutto

Pakiet nr 2
Postępowanie zostaje uniewaźnione. Cena najkorzystniej szej ofęrty ptzeryższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza ptzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pakiet nr 3
ALLMED AB Sp. z o.o.
ul. Pawła z Ktosna 7, 30-389 Kraków
cena wybranej oferty 25 915,05 zł. brutto

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium (oceny ofer1) określonego w
zapltaniu ofertowym (cena 100%).

Jednocześnie informuję, że w pakiecie nr 2 wykonawca - Regionalne centum krwiodawstwa i
krwiolecznictwa nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i odpowiedziom
udzielonym na pltania tj.

- stężenie (hematokryt) dla krwinek wzorcowych do układu AB0 ponad 25"/o (Ht>25.ń\
zgodnie z odpowiedzią nr 5 dla pakietu nr 2 pozycji 9 zamawiający wymagał, aby krwinki wzorcowe
do układu ABO posiadały stężenie kwi (hematokryt) na poziomie ponad 25%o (HT>25%),
Oferla RCKiK Katowice jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, ponieważ zaoferowane

krwinki w pakiecie nr 2 poz.9 o numerze katalogowym 576 nie posiadają wymaganego hematokyu
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25%o) co wprost wynika z
KRWINKACH WZORCOWYCH

dokumentu: NORMY LICZBY ERYTROCYTOW (RBC) W
/STANDARYZOWANYCH KRWINKACH WSORCOWYCH
centrum ktwiodawstwa i kwiolecznictwa w katowicach.produkowanych w Regionalnym

(dokument dołączamy do pisma).
Zakres normy Ht czyli stęźenie hematokryfu dla krwinek zaoferowanych ptzez
RCKiK Katowice o numerze katalogowym 576 wynosi Ht 8,05-11,0970

- zestaw krwinek kontrolnych do codziennej kontroli w buteleczkach z
kroplomierzem.

Wykonawcę

Zgodnie z odpowiedzią nr 6 dla pakietu nr 2 pozycli 10 Zamawiający uymagał zestawu krwinek
kontrolnych do codziennej kontroli w butele czkach z kroplomierzem,\
Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek
wzorcowych do układu AB0 i R.hD o numerze katalogowym 931 nie posiada buteleczek z
zakłaplaczen|kroplomierzem jak wymagał Zamawiający. Zaoferowany przez RCKiK Katowice
Zestaw próbek kontrolnych składa się z 2 próbówek (bez koplomierza) x 5 ml

W nviązku z powyższym wnosimy o odrzucenie oferty RCKiK Katowice w zakresie pakietu 2
jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.
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