
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy  
  

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP- 9/20 na dostawę zestawów do pobierania krwi i 
jej składników z filtrem in-line 
 
 
 

uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia 

- (załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ)  

 

pytanie 1, dot. pkt.2 

 

Czy Zamawiający dopuści zestawy pojemników zawierające następujący układ pojemników:  

- pojemnik macierzysty na 450 ml krwi pełnej z 63 ml CPD, 

- pojemnik górny pusty na osocze o pojemności 400 do 600 ml 

- w linii dolnej pojemnik pusty na KKCz połączony z filtrem in-line oraz następnie 

pojemnik odbiorczy na UKKCZ ze 100 ml płynu wzbogacającego SAGM (pojemniki 

o pojemności 400 do 600 ml)? 

Zestawy pojemników o takiej budowie są od lat z powodzeniem używane na rynku polskim 

przez Centra Krwiodawstwa, również przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 2,  dot. pkt.3 

 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z następującym umiejscowieniem łatwo łamalnych 

„kominków”: 

- jeden kominek przy pojemniku macierzystym u wyjścia drenu prowadzącego do 

górnego, pustego pojemnika na osocze 

- dwa kominki przy dolnym pojemniku na KKCz tj. jeden u wyjścia drenu łączącego go 

z pojemnikiem macierzystym oraz drugi u wyjścia drenu biegnącego poprzez filtr do 

pojemnika na UKKCz? 

Zestawy pojemników z łatwo łamalnymi kominkami rozmieszczonymi w taki sposób są od lat 

z powodzeniem używane na rynku polskim przez Centra Krwiodawstwa, również przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Pytanie 3, dot. pkt 12 

 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z etykietami znajdującymi się na pojemnikach 

odbiorczych służących do przechowywania końcowych składników krwi tj. na pojemniku 



macierzystym, na pojemniku górnym na osocze oraz na pojemniku na UKKCZ, bez etykiety 

na pojemniku dolnym na KKCz?  

Pojemnik dolny na KKCz jest tylko pojemnikiem transferowym, a nie odbiorczym na dany 

składnik. Po zakończeniu filtracji pojemnik dolny zostaje odcięty i zutylizowany, natomiast 

UKKCz zostaje w pojemniku końcowym.  

Zestawy pojemników z etykietami rozmieszczonymi w taki sposób są od lat z powodzeniem 

używane na rynku polskim przez Centra Krwiodawstwa, również przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 4, dot. pkt 12 

 

Czy Zamawiający dopuści pojemniki ze składem płynów na etykietach macierzystych 

zapisanym w języku łacińskim? Pozostałe informacje na etykietach pojemników zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 
Dopuszcza się wskazane propozycje w pytaniach do 1 do 4 
 


