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Konin, 05.01.2022 r. 

WSZ-EP-33/2021/22/2022  

 
Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 

 strona internetowa prowadzonego postępowania  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa dializatorów i wyrobów medycznych dla 
potrzeb Stacji Dializ”,  nr sprawy WSZ-EP-33/2021  
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 8 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Treść pytania nr 1:  Dotyczy Pakiet 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie Pakietu 1, poz. 1, 2 oraz 3 dializatorów 
niskoprzepływowych z unikalną trójwarstwową błona Polyamix™ zapewniającą stabilne i wysokie 
tempo transportu o raz efektywny klirens mocznika i fosforanów zbudowaną z mieszaniny 
polimerów poliaryeterosulfonu, poliwinylopirolidonu oraz poliamidu sterylizowanych parą wodną 
odpowiednio: 
- w poz. 1 o powierzchni błony 1,4 m2 i współczynniku ultrafiltracji 10ml/h x mmHg? 
- w poz. 2 o powierzchni błony 1,4 m2 i współczynniku ultrafiltracji 10ml/h x mmHg? 
- w poz. 3 o powierzchni błony 1,7 m2 i współczynniku ultrafiltracji 12,5ml/h x mmHg? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 2:  Dotyczy Pakiet 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie Pakietu 1 pozycji 4 oraz 5 dializatorów 
wysokoprzepływowych z membraną Poracton™, wykonaną z mieszanki polimerów 
poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu sterylizowanych parą wodną. Charakteryzujących się 
wyjątkową wydajnością w usuwaniu małych i średnich cząstek w trakcie hemodializy 
wysokoprzepływowej oraz wysokim kliresem fosforanów i mocznika o powierzchni błony: 
1,4 m2 ( współczynnik ultrafiltarcji 48 ml/h x mmHg ) i 1,8m2 ( współczynnik ultrafiltracji 54 ml/h x 
mmHg) odpowiednio? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie Pakietu 1 pozycji 4 oraz 5 dializatorów 
wysokoprzepływowych zgodnie z zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do SWZ – Formularz 
asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania. 
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Treść pytania nr 3:  Dotyczy Pakiet 4 
Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych w 
zakresie Pakietu 4 tj. część 1 składająca się z pozycji nr 1 ,, Linie krwi’’ część 2 składająca się pozycji nr 
2 oraz 3 ,, Linie krwi do hemodializy kompatybilne z aparatem Fresenius 5008S’’? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 4:  Dotyczy Pakiet 4 
Czy Zamawiający w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pow.zapytanie wyrazi zgodę na 
zaoferowanie w zakresie części 1 „Linie krwi” linii krwi, kompatybilnych z aparatem Fresenius 4008 ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 5:  Dotyczy Pakiet 5 
Czy Zamawiający w Pakiecie 5, punktach 1, 2, 3 oraz 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów 
niskoprzepływowych z unikalną trójwarstwową błona Polyamix™, zapewniającą stabilne i wysokie 
tempo transportu o raz efektywny klirens mocznika i fosforanów zbudowaną z mieszaniny 
polimerów poliaryeterosulfonu, poliwinylopirolidonu oraz poliamidu sterylizowanych parą wodną o 
powierzchni 1,4 m2, 1,7m2, oraz 2,1 m2 do wyboru przez Zamawiającego oraz w punktach 5 i 6 
dializatorów wysokoprzepływowych z membraną Poracton™, wykonaną z mieszanki polimerów 
poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu sterylizowanych parą wodną. Charakteryzujących się 
wyjątkową wydajnością w usuwaniu małych i średnich cząstek w trakcie hemodializy 
wysokoprzepływowej oraz wysokim kliresem fosforanów i mocznika o powierzchni błony 1,4 i 1,8 
m2? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie 5, punktach 1, 2, 3 oraz 4 dializatorów 
niskoprzepływowych z unikalną trójwarstwową błona Polyamix™, zapewniającą stabilne i wysokie 
tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów zbudowaną z mieszaniny polimerów 
poliaryeterosulfonu, poliwinylopirolidonu oraz poliamidu sterylizowanych parą wodną o powierzchni 
1,4 m2, 1,7m2, oraz 2,1 m2 do wyboru przez Zamawiającego. 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 5 w punktach 5 i 6 dializatorów 
wysokoprzepływowych z membraną Poracton™, wykonaną z mieszanki polimerów 
poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu sterylizowanych parą wodną o powierzchni błony 1,4 i 1,8 
m2. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz 
asortymentowo-cenowy. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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