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tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 
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http:/www.kcr.pl 
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PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  
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  Dotyczy:  postępowania na „Dostawę zestawów do autotransfuzji krwi jednorazowego użytku”. 

Znak postępowania: A.I.271-17/17. 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 2 zestaw 
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 

pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowego użytku do drenażu pooperacyjnego  

i autotransfuzji krwi kompatybilny z przenośną automatyczną pompką podciśnieniową wielorazowego 

użytku z wbudowanym wyświetlaczem LCD i panelem kontrolnym umożliwiającym płynną regulację 

poziomu podciśnienia, zasilaną baterią akumulatorową, w skład którego wchodzi:  

- schodkowy łącznik typu Y do drenów Redona, 

- sztywny zbiornik na krew o pojemności 800 ml, 

- worek na krew o pojemności 1000 ml, 

- przyrząd do transfuzji krwi z dwustopniowym systemem filtracji krwi 120/20 mikronów (wstępny filtr 

krwi 120 mikronów, wbudowany w sztywny zbiornik na krew o pojemności 800 ml oraz dodatkowy 

filtr przeciwzakrzepowy 20 mikronów, podłączony do przyrządu do transfuzji krwi)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody  
 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w pkt 5.1 SIWZ odstąpi od warunku posiadania przez Wykonawców następujących 

zdolności technicznych lub zawodowych tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie 

zrealizowali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 

dostawę zestawów do autotransfuzji krwi, o wartości brutto minimum 100 000,00 zł (brutto)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił warunek udziału w postępowania w zakresie zdolności technicznych/ 

zawodowych na podstawie przedmiotu dostawy, wymagając zrealizowania tylko jednego zamówienia 

(w ramach zawartej umowy/kontraktu). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa zestawów 

do autotransfuzji krwi, a wartość brutto określona w warunku udziału w postępowaniu (100 tys. brutto) 

jest znacznie niższa niż wartość dostawy, która zostanie zrealizowana w ramach niniejszego 

zamówienia. 
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