
 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 
tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 
fax: (+48 12) 425-12-28 

 
e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

Nr sprawy A.I. 271-18/12                                                                Kraków, 16 marca 2012 r. 
  
Dotyczy: Postępowania na dostawę zestawów do autotransfuzji krwi 

 
 
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-18/12 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 
uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.  
 

Pakiet nr 1 poz. 1 
1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stosowanego uprzednio w 

Państwa Placówce z powodzeniem zestawu do autotransfuzji krwi firmy Unomedical – 
Convatec HandyVac ATS będącego z punktu widzenia mikrobiologicznego systemem 
zamkniętym, gwarantującym pełne bezpieczeństwo pacjenta, co znajduje między innymi 
potwierdzenie w dziesiątkach tysięcy procedur autotransfuzji wykonanych w przeciągu 
kilku ostatnich lat w Polsce bez żadnych powikłań ze strony pacjentów. 
W skład zestawu wchodzą: 2 dreny Redona z trokami, mieszek o pojemności 125 ml z 
zastawką antyzwrotną, worek na krew o pojemności 700 ml, specjalna linia do przetoczeń 
umożliwiająca bezpieczne przetoczenie zebranej krwi pacjentowi, zapewniająca ochronę 
przed powikłaniami zatorowymi oraz odczynami gorączkowymi oraz dwa worki (jeden do 
drenażu, a drugi worek dodatkowy na krew). Doskonale znana i wielokrotnie wykonywana 
przez Zamawiającego procedura autotransfuzji obejmuje wymianę elementów poza blokiem 
operacyjnym w sposób gwarantujący absolutnie pewne utrzymanie jałowości wnętrza 
systemu i bezpieczeństwo pacjenta (system wielokrotnych zabezpieczeń w postaci zastawek 
jałowych korków i klamer zaciskowych) 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że zaoferowany zestaw posiada układ 
zapewniający pracę w systemie całkowicie zamkniętym, bez konieczności rozłączania, a 
przede wszystkim przyłączania nowych elementów systemu w trakcie pracy – poza 
sterylnymi warunkami Sali operacyjnej (z wyjątkiem zastawu do przetoczenia zebranej 
krwi) oraz worek do drenażu do 48 godz. od zabiegu. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwiązania należy wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w 
załączniku do wzoru umowy (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa). 
 

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby w celu ochrony 
krwinek czerwonych przed nadmierną hemolizą (prewencja powikłań gorączkowych), dreny 
Redona posiadały heliakalny układ dużych owalnych otworów perforacji? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
 
 
Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert: 
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Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 21 marca 2012 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w 
Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Oferty złożone po terminie nie będą 
otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 marca 2012 r. o godz. 10:15 w budynku Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
 
 
 

          
        p.o Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
        dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 
 
 
 
 


