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Konin, 05.01.2022 r. 

WSZ-EP-33/2021/20/2022  

 
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 6 

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 celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 1 pozycji 1-2 
dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 
1,4 m2, współczynnik ultrafiltracji 21 ml/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 w pakiecie nr 1 pozycji 3 dopuści: dializatory niskoprzepływowe z błony 
polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 1,8 m2, współczynnik ultrafiltracji 
26 ml/h x mmHg? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 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. 
 
Treść pytania nr 3:  Dotyczy Pakiet 1 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 4-5 dopuści: dializatory wysokoprzepływowe z błony 
polieterosulfon (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchniach: Poz. 4-5 - 1,8 m2, współczynnik 
ultrafiltracji 60 ml/h x mmHg? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Treść pytania nr 4:  Dotyczy Pakiet 4 
Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składnie ofert częściowych w 
zakresie zadania numer 4, lub czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego 
pakietu? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 5:  Dotyczy Pakiet 5 
Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych w 
zakresie zadania nr 5 tj. część 1 składająca się z pozycji 1-4, część 2 składająca się z pozycji 5-6, lub czy 
Zamawiający zgodzi się na wydzielenie dializatorów wysokoprzepływowych do oddzielnego pakietu? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 6:  Dotyczy Pakiet 5 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1-4 dopuści: dializatory niskoprzepływowe z błony 
polieterosulfon (PES), o następujących powierzchniach: 1,4 m2, 1,6m2, 1,8m2, 2,0m2, pozostałe 
wymagania zgodne z SWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 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. 
 
Treść pytania nr 7:  Dotyczy Pakiet 5 
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycji 5-6 dopuści: dializatory wysokoprzepływowe z błony 
polieterosulfon (PES), o następujących powierzchniach: 1,8m2, 2,0m2, pozostałe wymagania zgodne 
z SWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
 
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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