
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 09.02.2016 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

Dotyczty: przetargu nieograniczonego na materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników (probówki, igły 

motylkowe, staza, pojemniki na krew)nr sprawy: ZP-4/16  
 

 

Pytanie:   
 

Dotyczy części IV - pojemniki puste płytkowe a 1000 ml  

1.        Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności 1300 ml?  

Odpowiedź: 

Nie 

2.        Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki posiadające dren o długości 33 cm?  

Odpowiedź: 

Tak 

3.        Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki, których zakres temperatury przechowywania to 0-25°C? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

 

Pytanie:   
 

Dotyczy części V - pojemniki puste na krew transferowe a 1000 ml  

1.        Czy Zamawiający zaakceptuje pojemnik wyposażony w dren o długości 21,6 cm +/- 5%?  

Odpowiedź: 

Tak 

2.        Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki transferowe w przypadku których, informacja o rodzaju tworzywa 

czyli PCV z DEHP widnieje na etykiecie kartonu?  

Odpowiedź: 

Tak 

 

 



   

3.        Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki transferowe pakowane po 96 sztuk w opakowaniu zbiorczym?  

Odpowiedź: 

Tak 

4.        Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki, których zakres temperatury przechowywania to 0-25°C? 

Odpowiedź: 

Tak 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pytanie:   

 
Dot. Części IV – Pojemniki puste płytkowe a 1000 ml 

 

1. Czy Zamawiający dopuści pojemniki z drenem o długości 45 cm - 50 cm zakończonym jałowym 

zgrzewem/zaślepką? 

Odpowiedź: 

Tak 

2. Czy Zamawiający dopuści pojemniki z etykietami, na których nie występuje informacja dotycząca temperatury 

przechowywania? Taka informacja znajduje się w instrukcji obsługi, dołączanej do każdego kartonu i na samym 

kartonie 

Odpowiedź: 

Tak 

 
Pytanie:   
Dot. Części V – Pojemniki puste na krew transferowe a 1000 ml 

1. Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez podłużnych nacięć materiału na bocznych krawędziach pojemnika? 

Odpowiedź: 

Tak 

2. Czy Zamawiający dopuści pojemniki z etykietami, na których występuje tylko nazwa wytwórcy, bez nazwy 

dystrybutora? 

Odpowiedź: 

Tak 

3. Czy Zamawiający dopuści pojemniki pakowane w kartony, na których nazwa/rodzaj pojemników zapisany jest w 

języku angielskim („Empty bags 1000 ml“)?  

Odpowiedź: 

Tak 

 

 

 



   

Ponadto RCKiK w Krakowie uprzejmie informuje w nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia część II, że probówki maja 

być wykonane z przeźroczystego tworzywa. W odniesieniu do tej części należy do oferty dołączyć 10 sztuk gotowych do 

użycia probówek, celem przeprowadzenia testów. Zamawiający zastrzega możliwość niezawarcia umowy na tę cześć w 

przypadku braku kompatybilności probówek z użytkowanymi przez zamawiającego analizatorami z przyczyn 

technologicznych lub     z innych przyczyn związanych z prowadzeniem badań przy użyciu tych probówek. 

W odniesieniu do części III Zamawiający informuje , że ilość przedmiotu zamówienia wynosi 20 000 sztuk 

 

Jolanta Zatorska 


