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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na 

„Dostawę dializatorów, igieł, linii krwi i koncentratów do dializ 

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie„ 

  

Nr sprawy: DG/1/19/17 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   

 

 

I. Zapytania do  Formularza Cenowego: 

 

1 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 4 dializatorów kapilarnych, o błonie helixonowej,  

o powierzchni odpowiednio: 

1) 1,4 m2 

2) 1,8 m2 

3) 2,2 m2  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

2 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4, pozycja 3 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 4 w pozycji 3 dializatorów kapilarnych, o błonie 

polisulfonowej, o powierzchni 2,2 m2, pozostałe parametry bez zmian. 

 

 

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie 4 w pozycji 3 dializatorów kapilarnych, o 

błonie polisulfonowej, o powierzchni 2,2 m2, pozostałe parametry bez zmian. 

 

 

3 Pytanie 

dotyczy pakiet nr 4 

W związku z tym, że nie wszyscy Wykonawcy posiadają w swojej ofercie pełny asortyment produktów 

wymaganych w Pakiecie nr 4, prosimy, by Zamawiający zechciał wydzielić Pozycję nr 5 i utworzyć oddzielny 

Pakiet zawierający tylko Poz. nr 5 (Zestaw linii krwi tętniczo-żylne do aparatu hemodializ na 1 igłę (SN) na 

podwójną pompę……), przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ. 

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli  

na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,  

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert. 

 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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4 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej obecnie 

na rynku błonie polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny  

i fosforanów,  przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ? 

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na 

przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,  

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert. 

 

 

Odpowiedź: TAK – Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej 

obecnie na rynku błonie polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, 

kreatyniny i fosforanów,  przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w  Specyfikacji SIWZ. 

 

 

5 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej obecnie 

na rynku błonie polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny i 

fosforanów  o powierzchni 1,4m2, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych  

w Specyfikacji SIWZ?  

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na 

przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,  

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Odpowiedź:  

TAK – Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej obecnie na 

rynku błonie polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny  

i fosforanów. 

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dializatora kapilarnego o błonie polysulfonowej  

o powierzchni 1,4m2. 

 

6 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej obecnie 

na rynku błonie polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny  

i fosforanów  o powierzchni 1,8m2, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji 

SIWZ?  

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na 

przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,  

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Odpowiedź:  

TAK – Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej obecnie na 

rynku błonie polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny  

i fosforanów. 

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dializatora kapilarnego o błonie polysulfonowej  

o powierzchni 1,8m2. 
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7 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej 

obecniena rynku błonie polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, 

kreatyniny i fosforanów  o powierzchni 2,0m2, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych  

w Specyfikacji SIWZ?  

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytanie umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na 

przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności,  

a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Odpowiedź: 

TAK – Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na dializatory kapilarne o najnowocześniejszej obecnie na 

rynku błonie polysulfonowej o wysokich wartościach klirensów, w szczególności dla: mocznika, kreatyniny  

i fosforanów. 

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dializatora kapilarnego o błonie polysulfonowej  

o powierzchni 2,0m2. 

 

 

8 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 1 

Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycja nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych 

sterylizowanych parą wodną z błoną Polyamix o powieszchni 1,4 m2. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
9 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 2 

Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycja nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych 

sterylizowanych parą wodną z błoną Polyamix o powieszchni 1,7 m2. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

 
10 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 3 

Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycja nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych 

sterylizowanych parą wodną z błoną Polyamix o powieszchni 2,1 m2. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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11 Pytanie: 
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Odpowiedź: 

TAK – Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 w stosunku do pozycji 1,2 i 3 dializator kapilarny o błonie 

polisulfonowej, pozostałe parametry bez zmian. 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający poprawia w Pakiecie nr 4, pozycja 3 oczywistą omyłkę pisarską:  
jest „Dializator kapilarny o błonie  helixonowej o powierzchni błony dializacyjnej od 2,1 do  2,2 m 3”,  

powinno być „Dializator kapilarny o błonie  helixonowej o powierzchni błony dializacyjnej od 2,1 do  2,2 m 2”. 

 

 

 

 

 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy 

sporządzaniu oferty.  

 

 

     
  Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krotoszyn, dnia  17.05.2017r. 
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