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L.p. Przedmiot zamówienia 
Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany  
tryb udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 
wartość części 

zamówienia 
(netto w zł) 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 
(netto w zł) 

Przewidywany 
termin 

wszczęcia 
postępowania 

1. 

Pojemniki do preparatyki krwi o pojemności 
150 ml, 300 ml, 600 ml 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
powyżej 135 000 euro 

41 000,00 zł 

1 209 100,00 zł 

I/ II kwartał 

Pojemniki płytkowe  
do preparatyki krwi o pojemności 1000 ml 

6 000,00 zł  

Filtry laboratoryjne do KKCz Leukolab LCG-
4; filtry laboratoryjne do Koncentratu Krwinek 
Płytkowych 

48 600,00 zł 

Zestawy pojemników potrójnych typu góra-
dół do poboru krwi pełnej 

270 000,00 zł 

Rotory do poboru osocza metodą 
automatyczną do separatorów Autopheresis 
C 

402 500,00 zł 
 

II kwartał 

Zestawy do poboru KKP metodą 
trombaferezy do separatorów TRIMA 
 

388 000,00 zł II kwartał 

Pojemniki puste 1000 ml do poboru osocza 
metodą automatyczną 

53 000,00 zł III kwartał 

2. Materiały do urządzeń - nożyki do TSCD II dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
poniżej 135 000 euro 

- 291 816,00 zł I kwartał 

3. 

Drobne wyposażenie laboratorium, materiały 
jednorazowego użytku, materiały medyczne 
zużywalne, wyroby medyczne do poboru  
i preparatyki krwi, tj. probówki, końcówki 

dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
poniżej 135 000 euro 

- 228 517,50 zł I – IV kwartał 
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miarowe, przyrząd do przetaczania krwi i jej 
składników bez igły i łącznika, strzykawki, igły 
medyczne, rękawiczki diagnostyczne, 
fartuchy higieniczne, podkłady higieniczne, 
kompresy, pojemniki na mocz, antykoagulant 
do poboru KKP metodą trombaferezy  
z łącznikiem typu Correct-Connect, roztwór 
SSP+ do przechowywania i preparatyki 
Koncentratu Krwinek Płytkowych itp. 

4. Artykuły spożywcze dla dawców- czekolada dostawa 
przetarg 

nieograniczony 
poniżej 135 000 euro 

-  448 200,00 zł III kwartał 

5. 

Odczynniki do serologii grup krwi 
(monoklonalne i krwinki wzorcowe), materiały 
zużywalne do wykonywania oznaczeń z 
zakresu serologii grup krwi 

dostawa 

przetarg 
nieograniczony 

poniżej 135 000 euro 

29 428,50 zł 

189 389,50 zł 

I / II kwartał 

Dzierżawa automatycznego analizatora oraz 
dostawa odczynników i materiałów 
zużywalnych do automatycznego analizatora 
immunohematologicznego przeznaczonych 
do wykonywania badań z zakresu 
immunologii transfuzjologicznej 

usługa 109 915,00 zł 

IV kwartał 

Dostawa odczynników i kart dostosowanych 
do mikrometody DiaMed-ID do wykonywania 
badań konsultacyjnych: 

dostawa 50 046,00 zł 

 


