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Znak:   SZP     101/02/2018                                                                                    Chrzanów, dnia    20.02.2018r.                

                     
                                                               

 

 
                        Wykonawcy 

 
Dotyczy: odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na „Dostawę 

dializatorów, linii krwi i akcesoriów do dializ dla potrzeb Stacji Dializ.” – 

sprawa nr 16/2018. 

 
 
Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 5 dializatorów z błoną 
syntetyczną – polinefronową, w poz. 2 o powierzchni 1,5 m2 i w poz. 3 o powierzchni 
1,7m2, spełniające pozostałe wymogi SIWZ. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
dializatorów o powierzchni 1,4 m2 niskoprzepływowych z membraną PolyamixTM 
wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i 
poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia 
stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. 
Współczynnik ultrafiltracji 10 ml/h x mm Hg. Pozostałe parametry zgodne z 
wymogami Zamawiającego. Umożliwi to 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?. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
dializatorów o powierzchni 1,4 m2 niskoprzepływowych z membraną PolyamixTM 
wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i 
poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia 
stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. 
Współczynnik ultrafiltracji 10 ml/h x mm Hg. Pozostałe parametry zgodne z 
wymogami Zamawiającego. Umożliwi to 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?. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
dializatorów o powierzchni 1,7 m2 niskoprzepływowych z membraną PolyamixTM 
wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i 
poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia 
stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. 

 
 

 
 

1. Certyfikat nr FS 509168 

2. ISO 9001 : 2008 
oraz  
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OHSAS 18001:2007 
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Współczynnik ultrafiltracji 12,5 ml/h x mm Hg. Pozostałe parametry zgodne z 
wymogami Zamawiającego. Umożliwi to 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?. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 4 Zamawiający oczekuje adaptera 
typu Y. 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 6. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 dializatorów o powierzchniach: 
a) poz 1-1,2m2. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
b) poz. 2 – 1,5 m2. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 7. Czy Zamawiający   w pak. 2 pozycji 1 dopuści do postępowania  cewnik 
dwuświatłowy  długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis 
Catheter Kit (Citra-XS Superior)   z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik 
poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów  
bocznych 14 FR i długości od mufy do końca cewnika/długości całkowitej:  19/24 
cm, 23/28 cm, 27/32 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, 
sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, 
zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z 
końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z 
nitinolu i końcówką  typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z 
tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 
FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik 
prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic 
(czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik 
(na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną,  
opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 8. Czy Zamawiający w pak. 2 pozycji 2 dopuści do postępowania  cewnik 
dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 
zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji 
bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką 
schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o 
przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości 
wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla 
promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład 
którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi 
prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, 
strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, 
rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki 
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko 
mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 9. Dotyczy pakiet 2 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  
na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu. 
Odp. Tak. Zamawiający tworzy pakiet 2A, do którego wydziela pozycję 2                     
z pakietu 2. W załączeniu poprawione pakiety. 
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Pytanie 10. Dotyczy pakietu 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 
1 z pakietu 2 co umożliwi stworzenie warunków konkurencyjności cenowej. 
Odp. Tak. Zamawiający tworzy pakiet 2A, do którego wydziela pozycję 2                  
z pakietu 2. W załączeniu poprawione pakiety. 

 

Kryteria oceny jakości dla pakietu 2 i 2A. 

● dla pakietu 2:     cena: 60%, termin dostawy: 40% 

Punkty za termin dostawy  przyznawane będą w  następujący sposób: 
- Dostawa w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia od 
Zamawiającego – 0 pkt, 
- Dostawa w terminie 2 dni roboczych lub mniej od daty otrzymania zamówienia od 
Zamawiającego – 40 pkt. 

Termin dostawy nie może przekraczać  3 dni roboczych. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy próbki w celu  weryfikacji– 1 
zestaw w celu weryfikacji. Po przetargu, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający 
zwróci próbki. 

● dla pakietu 2A:    cena: 60%, ocena jakości: 40% 

Cecha: łatwość założenia i  reakcja chorego na założony cewnik. Punkty: 0-10 pkt. 
Dla pakietu 2  należy wraz z ofertą złożyć próbkę w celu oceny jakości - 1szt. (cewnik 
z prowadnicą „J”, przyłącza wygięte z powłoką hydrofilną_ 

 

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert 

na dzień 26.02.18 r. do godz.10.00.  

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 26.02.18 r. o godz. 11.00.  
 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
 

              Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas 
sporządzania  i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, 

składania wymaganych dokumentów. 

 
                                                                      Z poważaniem 

                                                                   Z-ca Dyrektora 

                                                        ds. Logistyki i Infrastruktury 

                                                                  inż. Bogdan Pacek 

 

 

Otrzymują:                                                              

1x adresat                                                                                                                    DYREKTOR 

1x a/a 

mgr inż. Waldemar  
 


