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Olsztyn, dnia  05-06-2017 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

       do wiadomości  uczestników       

postępowania 

 

PYTANIA   I   ODPOWIEDZI 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zestawy do 

automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej, Ogłoszenie  nr 2017/S  0941-179714   z dnia  12-05-2017). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych, informujemy, 

iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania: 

 

Pytanie 

Dotyczy: DZPZ / 333 112 UE PN / 2017, Część nr 1  Zestaw do ciągłej dializy 

otrzewnowej zestaw nr 1, ilość pozycji 22, pozycja 2 

 

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCupT korek dezynfekcyjny zawierający 70% 

alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający 

skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na 

zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo). 

 

Dotyczy: DZPZ / 333 112 UE PN / 2017, Część nr 1  Zestaw do ciągłej dializy 

otrzewnowej zestaw nr 1, ilość pozycji 22, pozycja 13 

 

 

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCupT korek dezynfekcyjny zawierający 70% 

alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający 

skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na 

zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo). 

 

Dotyczy: DZPZ / 333 112 UE PN / 2017, Część nr 1 Zestaw do automatycznej 

dializy otrzewnowej zestaw nr 1, ilość pozycji 27, pozycja 3 

 

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCupT korek dezynfekcyjny zawierający 70% 

alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający 

skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na 

zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo). 

 

Dotyczy: DZPZ / 333 112 UE PN / 2017, Część nr 1 Zestaw do automatycznej 

dializy otrzewnowej zestaw nr 1, ilość pozycji 27, pozycja 9 
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Czy Zamawiający dopuści produkt DualCupT korek dezynfekcyjny zawierający 70% 

alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający 

skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na 

zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo). 

 

  

Dotyczy: DZPZ / 333 112 UE PN / 2017, Część nr 1 Zestaw do automatycznej 

dializy otrzewnowej zestaw nr 1, ilość pozycji 27, pozycja 18 

 

 

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCupT korek dezynfekcyjny zawierający 70% 

alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający 

skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na 

zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo). 

 

  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i pozycji 13 z Części 

nr 1 Zestawy do ciągłej dializy otrzewnowej oraz wydzielenie pozycji 3, 9 i 

18 z Części nr 1 Zestawy do automatycznej dializy otrzewnowej i stworzy 

osobny pakiet?  Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert 

konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami 

publicznymi.         

    

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie może odnieść się do powyższego pytania, ponieważ 

poszczególne zestawy będące przedmiotem zamówienia nie były podzielone na pozycje, żaden z 

zestawów nie miał takiej  ilości pozycji, na jakie powołuje się Wykonawca w swoim pytaniu.  

Zamawiający przypomina,  że w opisie przedmiotu zamówienia  nie precyzował opisu nakrętek 

dezynfekujących. Jedynym wymogiem Zamawiającego jest to, żeby nakrętki były częścią 

opisanego zestawu i były kompatybilne ze wszystkimi jego składowymi.  

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie żadnych pozycji z zestawów. 

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób jednoznaczny określił, 

że nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części i  Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę na zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji nr 1 oraz zestaw nr 1 lub zestaw nr 2 w pozycji 

nr 2. Zamawiający oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami 

określonymi w SIWZ.  

 

  

Pytanie  

Czy w związku z zaprzestaniem produkcji płynów dializacyjnych PD1 o stężeniu wapnia 1,75mml/l  

Zamawiający w części 1 zestaw 1 CADO  dopuści zaoferowanie worków  do ciągłej dializy 

otrzewnowej z płynem dializacyjnym , objętość -1,5 l ; 2,0 l; 2,5 l , stężenie wapnia 1,25 mmol/l  ?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie  

Czy Zamawiający w części 1 zestaw 1 CADO dopuści zaoferowanie płynu do dezynfekcji 

powierzchni płynu o pojemności 650 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania płynu do 

dezynfekcji powierzchni  o pojemności 650 ml przy zachowaniu pozostałych wymagań 

dotyczących zestawu określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie  

Czy w związku z zaprzestaniem produkcji płynów dializacyjnych PD1 o stężeniu wapnia 1,75mml/l  

Zamawiający w części 2 zestaw 1 ADO  dopuści zaoferowanie worków do  automatycznej dializy 

otrzewnowej z płynem dializacyjnym :objętość – 5,0 L ; stężenie wapnia 1,25 mmol/l – PD4? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający w części 2 zestaw 1 ADO dopuści zaoferowanie płynu do dezynfekcji powierzchni 

płynu o pojemności 650 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania płynu do 

dezynfekcji powierzchni  o pojemności 650 ml przy zachowaniu pozostałych wymagań 

dotyczących zestawu określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

  

 
………………………………… 

    podpis osoby uprawnionej 

 


