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Olsztyn, dnia  08-11-2017 

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 dostawę 

dializatorów jednorazowego użytku  ( Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie  nr 610501-N-

2017  z dnia  02-11-2017 ). 

 

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

iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory jednorazowego użytku z 

błoną biozgodną,  sterylizowane promieniami Gamma, wysokoprzepływowe, spełniające wszystkie 

pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ o niżej wymienionych powierzchniach: 

powierzchnia: 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2;  

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytania 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: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania dializatorów o w/w 

parametrach , przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory jednorazowego użytku z 

błoną biozgodną, sterylizowane parą wodną, wysokoprzepływowe, spełniające wszystkie pozostałe 

wymagania określone w Specyfikacji SIWZ o niżej wymienionych powierzchniach: powierzchnia: 

1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2;  

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytania 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: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania dializatorów o w/w 

parametrach, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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Czy Zamawiający w Części nr 1 dopuści złożenie oferty z dializatorami  polisulfonowymi 

wysokoprzepływowymi o powierzcniach 1,6 m2, 1,8 m2, 2,1 m2 o charakterystyce przedstawionej w 

załączonej ulotce? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania dializatorów 

polisulfonowych,  wysokoprzepływowych  o powierzchniach 1,6 m2, 1,8 m2, 2,1 m2. 

 

 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1  zaoferowanie dializatorów jednorazowych,  biozgodnych, 

sterylizowanych para wodną, wysokoprzepływowych, z błoną heliksonową  o powierzchniach: 1,4m  

1,8m  2,2m , zgodnych z pozostałym opisem Zamawiającego ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania dializatorów 

jednorazowych,  biozgodnych, sterylizowanych parą wodną, wysokoprzepływowych, z błoną 

heliksonową  o powierzchniach: 1,4m  1,8m  2,2m, przy zachowaniu pozostałych parametrów 

określonych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1  zaoferowanie dializatorów jednorazowych,  biozgodnych, 

sterylizowanych para wodną, wysokoprzepływowych, z błoną heliksonową  o powierzchniach: 1m 

1,4m  1,8m  2,2m , zgodnych z pozostałym opisem Zamawiającego ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie 

oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

 

 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1  zaoferowanie dializatorów jednorazowych,  biozgodnych, 

sterylizowanych para wodną, wysokoprzepływowych, z błoną heliksonową  o powierzchniach: 1m 

1,4m  1,8m  , zgodnych z pozostałym opisem Zamawiającego ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie 

oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory jednorazowego użytku z 

błoną biozgodną, wysokoprzepływowe, gdzie zalecana objętość użytej soli fizjologicznej do płukania i 

odpowietrzania nie przekracza 1000ml, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych 

w Specyfikacji SIWZ? Pozytywna odpowiedź na nasze zapytania 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: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie 

oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 
 
Biorąc pod uwagę zasady uczciwej konkurencji oraz możliwość udziału w postępowaniu większej 

liczby oferentów czy Zamawiający zezwoli na zaoferownie dializarorów wysokoprzepływowych 

jednorazowego użytku z błoną biozgodną Poliamix, sterylizowanych parą wodną, z niezależnymi 

zatyczkami do przedziału krwi o powierzchniach 1,4m2 ; 1,7m2 ; 2,1m2. Pozostałe parametry zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie 

oferty przetargowej zgodnej z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  
 

 
 
 
 
 

………………………………… 

    podpis osoby uprawnionej 

 


