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  Dotyczy:  postępowania na „Dostawę zestawów do autotransfuzji krwi jednorazowego użytku”. 

Znak postępowania: A.I.271-17/17. 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

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 wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść 

pytania w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 

Pytanie: 

Pakiet nr 1, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji o następujących parametrach: 

zamknięty, niskociśnieniowy system ssący do autologicznej autotransfuzji pooperacyjnej składający się  

z pojemnika ssącego z drenami łączącymi, worka zbiorczego na krew oraz aparatu do transfuzji krwi 

Pritrans 

• pojemnik ssący typu płaski mieszek o pojemności 250 ml, skalowany co 40 ml, wytwarzający 

podciśnienie 

początkowe 120mbar z dwoma na stałe połączonymi drenami łączącymi z własnymi klemami 

zaciskowymi typu zatrzaskowego 

• jeden dren łączący o długości 140 cm z pojedynczym lub podwójnym rozgałęzieniem, z 

uniwersalnymi 

zakończeniami do drenów Redona od CH 6 do CH 18, umożliwiającymi jednoczesny drenaż dwoma 

lub czertami drenami (system dwu- i czteroświatłowy) 

• w drenie dodatkowy, samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający podawanie m.in. 

antykoagulantów 

• drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służący do 

wygodnego i szczelnego połączenia z workiem na krew, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną 

do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu 

• własny, wygodny w użyciu system podwieszania 

• worek zbiorczy na krew o pojemności 1 000 ml, z filtrem 200 μm, skalowany co 50-100 ml, z 

łącznikiem large-lock (połączenie z mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po 

rozłączeniu zestawu 

• w worku na krew duża zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny samouszczelniający się zawór 

łączeniowy do igły aparatu transfuzyjnego Pritrans z dodatkową nasadką zabezpieczającą 

• worek posiada także oznaczone miejsce na dane identyfikacyjne pacjenta, własną 

przesuwną klemę zaciskową oraz zintegrowany element do podwieszania na stojaku 

• aparat do transfuzji Pritrans z dużą elastyczną komorą kroplową, ostrym końcem transferowym, 

filtrami 10 μm lub 40 μm, drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym, 

uniwersalnym zaciskiemrolkowym 

• sterylny 

• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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