
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 07.09.2016 
 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP-20/16:  

 
Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego, nr sprawy ZP-20/16, część I „Dostawa pras do 

automatycznego rozdziału składników krwi pełnej” 

 

Pytanie:   
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania 14 pras pojedynczych w przypadku oferowania urządzeń, 

które umożliwiają jednoczasowe (równoległe) wykonywanie kilku kroków programu preparatyki? 

 

Rozwiązanie takie przyspiesza znacząco czas trwania pojedynczego programu i skutkuje wyższą efektywnością 

(zarówno czasową jak i ekonomiczną) trwających procesów. 

 

Odpowiedż:   
Tak. Jednocześnie Zamawiający informuje, ze ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia: 

W punkcie D SIWZ: 

Dostawa i instalacja systemu do preparatyki krwi pełnej wraz z zestawem komputerowym ( PC, monitor, klawiatura, mysz )                                  

i oprogramowaniem przekazującym dane do systemu Bank Krwi, umożliwiającego jednoczesne przetwarzanie 14 jednostek krwi 

pełnej – 14 pras pojedynczych lub 7 pras podwójnych 

W  załączniku do pkt D, ppkr 1  SIWZ: 

Dostawa i instalacja systemu do preparatyki krwi pełnej wraz z zestawem komputerowym ( PC, monitor, klawiatura, mysz 

) i oprogramowaniem przekazującym dane do systemu Bank Krwi, umożliwiającego jednoczesne przetwarzanie 14 

jednostek krwi pełnej – 14 pras pojedynczych lub 7 pras podwójnych. 

 

 

 

Pytanie:   
Dotyczy: II .Wymagania szczegółowe dla oferowanych pras  

Lp. 11 Czy zamawiający dopuści do postępowania prasę do automatycznego rozdziału składników krwi pełnej z 

urządzeniem do łamania kaniuli tzw. „Łamaczem” przystosowanym do zestawów do pobierania krwi których używa 

zamawiający? Jeżeli zamawiający wyrazi zgodę prosimy o określenie producenta lub producentów zestawów 

których używa zamawiający. W przypadku równoczesnego korzystania z pojemników od więcej niż jednego 

dostawcy prosimy zamawiającego o określenie ilości pras dedykowanych do współpracy z zestawami danego 

producenta. Z uwagi na różnice w technologii budowy kaniul niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie  

„łamaczy” do danego rodzaju zestawu producenta.  

 



   

Odpowiedż:   
Tak, dopuszcza sie. 12  pras pojedynczych lub 6 pras podwójnych z łamaczem do pojemników Macopharma                            

i odpowiednio 2  prasy pojedyncze lub 1 podwójna do pojemników Fresenius 

 

Pytanie:   
Dotyczy: III .Wymagania inne   

Lp.1 Czy zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wymiarów stołu na którym ma się zmieścić system na 

wymiary 150 cm x 450 cm? 

Odpowiedż:   
Tak, dopuszcza się. 

 
Pytanie:   
Dotyczy V. Opcje punktowane dodatkowo : 

Lp. 1 – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku możliwości zdalnego podglądu i modyfikacji 

dokonywanych w ramach oprogramowania systemu ? 

 

W celu minimalizacji ryzyka wynikającego z używania wyrobu medycznego obarczonego wadą dla pacjentów, 

użytkowników lub innych osób sprawdzenie stanu technicznego urządzenia powinno być dokonywane przy udziale 

wykwalifikowanego i autoryzowanego personelu technicznego zgodnie z postanowieniami w myśl art. 90 ust. 2 

oraz 4  Ustawy o wyrobach medycznych (z dnia 20 maja 2010 z późn. zm.). 

 

Odpowiedż:   
Tak, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony 

Pytanie:   
Lp. 7a Czy zamawiający w opcjach punktowanych dodatkowo punkt 7a miał na myśli dodatkowy łamacz do 

pojemnika z roztworem wzbogacającym w pojemnikach z filtrem in-line?  

 

Odpowiedż:   
Tak 

 

Pytanie:   
Czy Zamawiający przewiduje przyznanie dodatkowych punktów za ilość głowic większą niż 4 (na stanowisku)? 

Odpowiedż:   
Tak – dodatkowo jeden punkt. 

Zmianie ulegają punktowane kryteria jakościowe oceny ofert: 

-w ust V opisu przedmiotu zamówienia pkt 3 liczba punktow wynosić będzie 5.  

-w ust V opisu przedmiotu zamówienia po punkcie 7b do daje się punkt 7c w brzmieniu:  

„Ilość głowic większa niż 4 na stanowisku (1 pkt). Załączyć dokumentację z której wynika spełnienie tego warunku 

 

Jolanta Raś 

 


