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                                      Samodzielny P ubliczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 18.02.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/07/14 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
użytku oraz płynów niezbędnych do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z 
dzierżawą 10 aparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych  
 

                                       Wyjaśnienie nr  1 
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Załącznika nr 7  ”Aparaty do wykonywania terapii nerkoz astępczych” 
 
1. Czy Zamawiający dopuści aparat wyprodukowany w 2012 roku? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zasilanie akumulatora było przez minimum 30 
minut? 
Odpowied ź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ i pozostaje przy wymaganiach 
określonych w SIWZ. 
3. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 14 aparat z jednym systemem grzewczym 
zapewniającym całkowity komfort termiczny dla pacjenta? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
4. Czy Zamawiający będzie wymagał regulacji temperatury w zakresie 35-40 ºC? 
Odpowied ź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ i pozostaje przy wymaganiach 
określonych w SIWZ. 
5. Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją pompy krwi w zakresie od 0 do 
450ml/min? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
6. Wymiana filtra w trakcie zabiegu niesie szereg niebezpieczeństw dla pacjenta. Czy 
wobec tego Zamawiający dopuści system niepreferujący takiego rozwiązania? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie procedury wymiany filtra? 
Odpowied ź: Zamawiający nie ma obowiązku podawania ww. procedury. 
8. Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści prostą konstrukcję składającą się z 3 
niezależnych wag? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
9. Czy Zamawiający dopuści dokładność ważenia w zakresie od 1 do 6g? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
10. Czy Zamawiający dopuści również urządzenie z prostszym rozwiązaniem: waga 
filtratu, waga substytut/dializat, waga cytrynianów? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
11. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przepływ cytrynianów i wapnia był 
automatycznie sterowany w zależności od przepływu na pompie krwi? 
Odpowied ź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ i pozostaje przy wymaganiach 
określonych w SIWZ. 
12. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 25 prostsze rozwiązanie jednego detektora 
powietrza umiejscowionego tak, że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
13. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 26 prostsze rozwiązanie jednej pułapki powietrza 
umiejscowionej tak, że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta? 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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14. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat do zabiegów nerkozastępczych 
posiadał funkcję dializy wątrobowej i leczenia sepsy? 
Odpowied ź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ i pozostaje przy wymaganiach 
określonych w SIWZ. 
15. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat nerko zastępczy mógł zastąpić dwa 
aparaty, aparat do terapii nerkozastępczych i aparat do sztucznego wspomagania wątroby?        
Odpowied ź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ i pozostaje przy wymaganiach 
określonych w SIWZ. 
16. Czy Zamawiający dopuści aparat kompaktowy wykonujący zabiegi nerkozastępcze i 
dializę wątrobową oraz spełniający parametry umożliwiające wykonanie zabiegów: SCUF, 
CVVH, CVVHF, CVVHD, CVVHDF, PF, HP, HV-CVVH (wyspecyfikowanych w siwz)? 
Odpowied ź: Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ i pozostaje przy wymaganiach 
określonych w SIWZ. 
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przetargowej tylko na dzierżawę 10 
aparatów do wykonywania  terapii nerkozastępczej bez oferowania zużywalnego sprzętu 
jednorazowego? Gwarantujemy dostarczenie płynów i akcesoriów jednorazowego użytku 
kompatybilnych z zaoferowanymi przez nas aparatami. 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
dot. zapisów siwz: 
       1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w rozdziale VII pkt. 1.3. SIWZ jednego, 
głównego  zamówienia na dostawy aparatów do terapii nerkozastępczych i plazmaferezy o 
wartości co najmniej 260 000,00 zł. brutto i dostawę materiałów do hemofiltracji o wartości co 
najmniej 210 000,00 zł brutto?                                                                        
Odpowied ź: Zamawiający zgodnie z zapisem określonym w SIWZ  wymaga zrealizowania  
zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz płynów 
niezbędnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych  wraz z dzierżawą aparatu o 
wartości określonej w SIWZ. 
 
W związku z tym, że odpowiedzi na pytania zostaj ą udost ępnione na 6 dni przed 
terminem składania ofert Zamawiaj ący nie przedłu ża terminu składania ofert. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2014 r. o godz. 10:00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2014 o godz. 11:20 
Miejsce otwarcia i składania ofert pozostaje bez zmian. 
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