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 WYJAŚNIENIA  DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę suchego ładunku wodorowęglanu, linii krwi i innych 
materiałów zużywalnych wraz z  dzierżawą aparatów do hemodializy  

                      Nr sprawy: ZP-18-065UN 
 
                                          
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następujących odpowiedzi : 
   
 
1. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 9 -  Czy zamawiający  pozycji nr 9 wyrazi 

zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z  regulacją przepływu krwi :  0 oraz 20 do 500ml/min? 
          Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
2. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 7 -  Czy zamawiający w pozycji 7 wyrazi 

zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z regulowanym przepływem płynu dializacyjnego                        
w zakresie od 300 do 700 ml/min w krokach co 20 ml/min ?  Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
3. zał. Nr 2 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 5- Czy zamawiający w pozycji 5 wyrazi 

zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z ciągłym przepływowym, elektromagnetycznym 
pomiarem ultrafiltracji ?   Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
4. zał. Nr 2  dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 23- Czy zamawiający w pozycji 23 wyrazi 

zgodę na zaoferowanie aparatu do hemodializy z automatyczną dezynfekcją drenu płynu dializacyjnego 
i złączy koncentratu bez automatycznej dezynfekcji ssawek?    Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
5. zał. Nr 2  dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 21- Zwracamy się z prośbą                                 

o doprecyzowanie  znaczenia pozycji 21 ,, Współpraca z centralnym systemem dystrybucji koncentratu 
kwaśnego (CDS 08 Fresenius)”?  Odp.:  W Stacji Dializ Zamawiającego użytkowany jest standardowo 
system centralnej dystrybucji koncentratu kwaśnego Fresenius CDS typ 08 i Zamawiający oczekuje, 
że zaoferowany aparat będzie umożliwiał korzystanie z tj formy poboru koncentratu.  

 
6.  zał. Nr 1 dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 2- Czy Zamawiający w poz.2 zał.1 wyrazi 

zgodę na zaoferowanie łącznika do recyrkulacji  zapakowanego osobno do każdego kompletu lini krwi ? 
Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 
7. zał. Nr 2  dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 24- Zwracamy się z prośbą                                  

o doprecyzowanie  znaczenia pozycji 24 ,, Dezynfekcja aparatu automatyczna z identyfikacją środka 
dezynfekcyjnego ( zabezpieczenie urządzenia w przypadku użycia niewłaściwego dezynfektantu) ? 
Odp.:  W przypadku użycia niewłaściwego środka dezynfekcyjnego ( lub niezgodnego z wybranym 
programem) aparat zatrzyma realizację programu dezynfekcji alarmując przy tym obsługę.  
 

8. zał. Nr 2  dostawa art. do hemodializy i dzierżawa aparatów poz. 24- Czy zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w poz. 24 aparatu do hemodializy z możliwością programowania procedur  automatycznej 
dezynfekcji termicznej, cytrotermicznej i chemicznej bez funkcji identyfikacji środka dezynfekcyjnego  ? 

         Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

                                                 Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek                                                                                                                   
 
             


