
 
 

Kraków, 23.03.2020 
 

Wszyscy Wykonawcy  
  

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP- 8/20 na dostawę zestawów do pobierania krwi 
i jej składników oraz filtry do krwi 
 
 

I. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia Części I. 

1. Zamawiający wymaga aby etykieta macierzysta na pojemniku zawierała między 

innymi nazwę składnika krwi, dla którego pojemnik jest przeznaczony. Czy 

Zamawiający uzna za spełniające to wymaganie zestawy gdzie wspomniana 

informacja znajduje się na opakowaniu jednostkowym zestawu? Takie zestawy są 

obecnie wykorzystywane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

II. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia Części II. 

1. Zamawiający wymaga dostawy pojemników o objętości a 1000 ml. Czy Zamawiający 

uzna za spełniające to wymaganie pojemniki o pojemności 1300 ml? 

2. Zamawiający wymaga aby długość drenu wynosiła ok. 45-55 cm – zakończonego igłą 

plastikową lub kominkiem. Czy Zamawiający zaakceptuje długość drenu wynoszącą 

34 ± 3 cm z zakończeniem w postaci zgrzewu? 

3. Zamawiający wymaga aby etykieta zawierała między innymi nazwę dystrybutora. Czy 

Zamawiający zaakceptuje pojemniki gdzie na etykiecie nie ma informacji o nazwie 

dystrybutora? 

4. Zamawiający wymaga aby na etykiecie pojemnika znajdowała się informacja o 

temperaturze przechowywania do 30˚C. Czy Zamawiający zaakceptuje temperaturę 

przechowywania do 25 ˚C z informacją umieszczoną na kartonie transportowym? 

5. Zamawiający wymaga aby karton transportowy zawierał opis z informacjami w języku 

polskim. Czy Zamawiający uzna za spełniające to wymaganie karton transportowy z 

informacjami w postaci piktogramów, których znaczenie jest wyjaśnione w 

dostarczanej wraz z zestawami  instrukcji w języku polskim? 

 



III. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia Części III. 

1. Zamawiający wymaga aby pojemnik był wyposażony w dren o długości 45 cm – 50 cm. 

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o długości drenu wynoszącej 75 cm ± 5%? 

2. Zamawiający wymaga aby etykieta zawierała między innymi nazwę dystrybutora. Czy 

Zamawiający zaakceptuje pojemniki gdzie na etykiecie nie ma informacji o nazwie 

dystrybutora? 

3. Zamawiający wymaga aby na etykiecie pojemnika znajdowała się informacja o 

temperaturze przechowywania do 30˚C. Czy Zamawiający zaakceptuje temperaturę 

przechowywania do 25 ˚C z informacją umieszczoną na kartonie transportowym? 

 
 
 

Odpowiedź 
Tak, dopuszcza się wskazane w zapytaniach od I do III propozycje , za wyjątkiem propozycji w zapytaniu 
II, pkt 1, gdzie Zamawiający nie dopuszcza pojemników o pojemności 1300 ml 

 
 
 
Dotyczy wzoru umowy 
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 
 


