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Wrocław, dnia 18.06.2019 r.   

   Nr sprawy: USK/DZP/PN-142/2019 
 

 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  
 

w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę sprzętów specjalistycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej i Kliniki 

Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku (separator komórkowy, preparatyka komórek) 
 
 
 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamia:  
 
1. na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986) o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

2. na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) art. 93 ust. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

 
 
Zamawiający informuje, że na ww. postępowanie przetargowe ofertę złożył 1 Wykonawca: 

1. TERUMO BCT POLSKA Sp. z o.o. , ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice  
 

Postępowanie dla pakietu nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 
Wykonawców wykluczonych: brak 
Ofert odrzuconych: brak     
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami: 

1)  Cena: 60%  = 60 pkt 
2)  Termin dostawy 40%: 1 dzień – 40 pkt,  2 dni – 20 pkt,   3 dni (max.)   – 10 pkt, 

 
Pakiet nr 1: ofertę złożył Wykonawca TERUMO BCT POLSKA Sp. z o.o. , ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice, którego oferta 
otrzymała następującą ilość punktów; 

Nr 
pakietu 

termin dostawy 
w dniach 

ilość punktów w kryterium 
termin dostawy 

 cena zł brutto  ilość punktów w kry-
terium cena 

łączna ilość 
punków 

1 3 10 564 706,08 60 70 
 
Zamawiający przyznał zamówienie Wykonawcy TERUMO BCT POLSKA Sp. z o.o. , ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice, za cenę 
564 706,08 zł brutto, termin dostawy: 3 dni 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 46 ust. 1a) Ustawy pzp, Zamawiający  
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, któremu przyznano zamówienie publiczne na ww. 
postępowanie przetargowe, umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w dni 
powszednie w godz. 700 - 1435, w okresie związania ofertą,  
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Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 
 
Wynik dostępny jest na stronie: www.usk.wroc.pl 

 
 
 
 
 

                                                                                                                             Z upoważnienia  Dyrektora 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 
we Wrocławiu 

 
Magda Jellin 

           Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 


