
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy  
  

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP- 9/20 na dostawę zestawów do pobierania krwi i 
jej składników z filtrem in-line 
 
 
 
Wniosek nr 1:  
Zamawiający w pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga aby pojemnik macierzysty i pojemnik z 
płynem wzbogacającym zawierały łatwo łamalne „kominki”. Wnosimy o zaakceptowanie zestawów 
gdzie pojemnik macierzysty, pojemnik odbiorczy na KKCz oraz pojemnik odbiorczy na UKKCz (z płynem 
wzbogacającym) zawierają kaniule do automatycznego przełamywania Compoflow, które są możliwe 
do udrażniania przy użyciu automatycznego „otwieracza” CompoSure? Deklarujemy bezpłatne 
użyczenie „otwieraczy” CompoSure w przypadku wyboru naszej oferty. Powyższe sposoby 
przełamywania kaniuli zapewniają komfort pracy operatorów - brak konieczności ręcznego 
manipulowania przy kominach. 

 
 
 

Odpowiedź 
Tak, o ile otwieracz nie będzie powodem uszkodzeń pras LMB stosowanych przez zamawiającego 

 
Wniosek nr 2:  
Zamawiający w pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga długości drenu czerpalnego od 120 do 
145 cm (od pojemnika do nasady igły). Wnosimy o zaakceptowanie pojemników gdzie wspomniana 
długość drenu wynosi średnio 114,5 cm z możliwym skurczem po sterylizacji wynoszącym do ok. 6%. 
Taka długość drenu zapewnia wystarczający komfort wkłucia dla operatora i zapewnia optymalny 
przepływ krwi od dawcy do pojemnika kolekcyjnego 
 
Odpowiedź 
Tak.  

 
Wniosek nr 3:  
Zamawiający w pkt. 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga długości drenu na próbki pilotujące 70 – 
100 cm przy pojemniku na UKKCz. Wnosimy o uznanie za spełniające to wymaganie pojemników gdzie 
długość drenu przeznaczonego na próbki pilotujące (dren z oznaczeniami biegnący od pojemnika na 
UKKCz do obudowy filtra in-line) wynosi ok. 70 cm z możliwym skurczem po sterylizacji do 10%. Zestaw 
zawiera   
dodatkowy dren przy pojemniku na UKKCz przeznaczony na próbki np. do kontroli jakości o długości 
średnio 26 cm z możliwym skurczem po sterylizacji do ok. 8%. 
 
Odpowiedź 
Tak.  

 



 
 
 

Wniosek nr 4:  
Zamawiający w pkt. 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga długości drenu pomiędzy pojemnikiem 
z CPD a pojemnikiem na KKCz z płynem wzbogacającym nie krótszej niż 40 cm. Wnosimy o 
zaakceptowanie pojemników gdzie wspomniana długość drenu wynosi nie mniej niż 39 cm. Taka 
długość drenu zapewnia możliwość separacji składników krwi na prasach automatycznych będących 
na wyposażeniu Zamawiającego..  
 
Odpowiedź 
Tak.  
 
Wniosek nr 5:  
Zamawiający w pkt. 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia wymaga aby etykiety macierzyste na 
pojemnikach zawierały między innymi informacje słowne w języku polskim odnośnie składu płynów. 
Wnosimy o zaakceptowanie zestawów gdzie wspomniana informacja znajduje się w specyfikacji 
technicznej produktu dostępnej na każde żądanie Zamawiającego. 
 
Odpowiedź 
Tak.  
 
 
Wniosek nr 6:  
Zamawiający w pkt. D (Przedmiot Zamówienia), ppkt. 2 (Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty) 
SIWZ zawarł informację, że weryfikacja zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami 
przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz próbek (szczegóły w 
opisie przedmiotu zamówienia). Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy 
oferta powinna zawierać próbkę oferowanego towaru, ponieważ Opis Przedmiotu Zamówienia nie 
zawiera żadnej informacji dotyczącej próbek (jeśli tak to w jakiej ilości).  
 
Odpowiedź 
Tak. Trzy próbki 
 
 
 
 
Dotyczy wzoru umowy 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu w § 3 pkt. 1 na następujący: 
„Strony uzgadniają, że w przypadku przekroczenia terminu dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 2 
niniejszej umowy Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy 
brutto za każdy dzień zwłoki”? 
 
Odpowiedź 
Nie dopuszcza się wskazanej propozycji 
 


