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     Świętochłowice, dn. 06.06.2017 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę przepływowego ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych 
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., znak sprawy 15/ZA/17 

 
 
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Poz 2/Czy w zakresie możliwości bezpiecznego przetaczania preparatów krwi Zamawiający oczekuje 
stosownej oceny potwierdzającej bezpieczeństwo przetaczania preparatów krwi wydanego przez 
niezależną polską instytucję – Instytut Hematologii i  Transfuzjologii ?  
 
Odp.: Zamawiający oczekuje stosownej oceny potwierdzającej bezpieczeństwo przetaczania preparatów 

krwi wydanego przez niezależną polską instytucję. 
 
Pytanie 2 
Poz 4/ Czy w celu optymalizacji czasu przygotowania urządzenia do podłączenia do pacjenta - objętość 
wstępnego wypełniania jednorazowego sterylnego wkładu dedykowanego do jednego pacjenta ma 
wynosić 4 ml ? 
 
Odp.: Zgodnie z SWKO. 
 
Pytanie 3 
Poz 6/ Czy nie nastąpiła oczywista omyłka  i w związku z wymienionym w poz. 5 wymogiem stałego 
poziomu ogrzewania (automatycznej nastawy temperatury) na poziomie 40 stopni C Zamawiający 
oczekuje cyfrowego wyświetlacza pokazującego automatycznie nastawioną temperaturę bez określania 
czasu ogrzewania ? 
 
Odp.: Zamawiający potwierdza, że w tej pozycji oczekuje cyfrowego wyświetlacza pokazującego 

automatycznie nastawioną temperaturę bez określania czasu ogrzewania. 
 
Pytanie 4 
Poz 7/ Prosimy o dopuszczenie mechanizmu zabezpieczającego przed przegrzaniem w postaci „Alarmu 
o wysokim priorytecie’’ obejmującego: głośny ciągły alarm dźwiękowy oraz wizualny w postaci diod 
kontrolnych podgrzewacza świecących na czerwono po 20 sekundach od osiągnięcia temperatury 45°C 
na podgrzewaczu.  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 5 
Pytanie 1/ Odnośnie zapisu: ‘’ Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku, 
fabrycznie nowy” - prosimy Zamawiającego o możliwość dostarczenia urządzenia fabrycznie nowego 
wyprodukowanego w 2016 roku. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
 
Pytanie 6 
Pytanie 2/ Odnośnie terminu dostawy – prosimy o przesunięcie terminu dostawy z: do 14.06. 2017 na 
termin dostawy urządzenia: do 30.06.2017 roku.  
 
Odp.: Zamawiający zmienia zapis zgodnie z ww. propozycją. 


