
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Wykonawcy postępowania nr 15/D/2022 
 
WCKiK – SZP.2612.3.15/D/2022 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę odczynników do badań przesiewowych dawców krwi pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału 

genetycznego RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji metodą automatyczną z wymaganymi 

kalibratorami, kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania badań oraz 

dzierżawa niezbędnej aparatury do automatycznej metody wykonywania badań metodą biologii molekularnej 

kompatybilnej z oprogramowaniem używanym przez Zamawiającego (Sprawa nr 15/D/2022). 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w Sprawie Nr 15/D/2022 

 Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 

1129 z póz. zm.) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie uprzejmie informuje, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań przesiewowych dawców 

krwi pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV  

w pojedynczej donacji metodą automatyczną z wymaganymi kalibratorami, kontrolami, materiałami 

zużywalnymi i eksploatacyjnymi koniecznymi do wykonania badań oraz dzierżawa niezbędnej aparatury do 

automatycznej metody wykonywania badań metodą biologii molekularnej kompatybilnej z oprogramowaniem 

używanym przez Zamawiającego (Sprawa nr 15/D/2022), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

została wybrana oferta firmy  Grifols Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 Warszawa, 

z ceną 3 736 908,00 PLN 

Uzasadnienie: 

Wymieniona oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zawiera największą liczbę punktów, w kryterium oceny 

ofert: cena 60%, parametry jakościowe 40%. W załączeniu Zamawiający podaje dane Wykonawców, którzy złożyli 

oferty na powyższe postępowanie wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy. 

Zał. 1 na 1 arkuszu 

 

 W imieniu Zamawiającego 

 

 

Z up.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

J. Jeleniewicz 261 845 557. 
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