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DZPiZ- 02/51/2018 

WYKONAWCY 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: Zakup i 
dostawę podkładów chłonnych jednorazowych, dializatorów wysokoprzepływowych oraz 
przetok tętniczo-żylnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.  ( sprawa 51/2018) 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania oraz 
dokonuje zmiany SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

 
PYTANIE nr 1 
Pakiet nr 2  
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie dializatorów wysokoprzepływowych z błoną heliksonową, 
sterylizowanych parą wodną, o powierzchnaiach i parametrach: 
-powierzchnia 1m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=27 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min = 204 ; 
-powierzchnia 1,4m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=38 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min =225 ; 
-powierzchnia 1,8m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=53 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min = 244 ; 
-powierzchnia 2,2m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=68 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min =253  ? 
ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE nr 2 
Pakiet nr 2  
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie dializatorów wysokoprzepływowych z błoną heliksonową, 
sterylizowanych parą wodną, o powierzchnaiach i parametrach: 
-powierzchnia 1,4m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=38 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min =225  , 
-powierzchnia 1,8m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=53 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min = 244  , 
-powierzchnia 2,2m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=68 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min =253  ? 
ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE nr 3 
Pakiet nr 2  
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie dializatorów wysokoprzepływowych z błoną heliksonową, 
sterylizowanych parą wodną, o powierzchnaiach i parametrach: 
-powierzchnia 1,8m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=53 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min = 244  , 
-powierzchnia 2,2m2 współczynnik ultrafiltracji  UF=68 ml/h/mmHg  
 klirens fosforanów dla przepływu Qb=300 ml/min =253  ? 
ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE nr 4 
Pakiet nr 2  
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu nr 2 przetoki tętniczo - żylnej  wykonanej z PTFE do 
dializoterapii  , gdyż nie mamy jej w swojej ofercie i w związku z tym nie możemy przystąpić do 
pakietu nr 2  ? 
ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

W związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ oraz koniecznością udzielenia 
odpowiedzi z dochowaniem terminów wskazanych w art. 38 ust. 1 pkt  1 oraz na podstawie art. 12a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  zwaną dalej Ustawą, Zamawiający tj. 
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-739) przy  ul. Stępińskiej 
19/25 dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 16/06/2018 roku pod numerem 
2018/S 114-258853  
 
W związku z modyfikacją SIWZ zmianie ulegają następujące zapisy  SIWZ: 
1) W Rozdz. X  „Miejsce i termin składania ofert” ust.1 otrzymuje brzmienie: 

 
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

pawilon administracyjny pok. 106 (kancelaria). Do dnia 06.08.2018 r. do GODZ 10:00 
2) W Rozdz. XII  „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje 

brzmienie” otrzymuje brzmienie: 
 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 
pawilon administracyjny pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia). 

dnia 06.08.2018 r. o GODZ. 10:15 
3) W Rozdz. XVI  „Wadium ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 06.08.2018 roku, 
do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: 
Pakiet nr 1 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 
Pakiet nr 2 – 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych); 

 
W związku z ww. zmianami działając  na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych 

termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 06.08.2018 roku na godzinę 10.00.  
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.08.2018 roku o godzinie 10.15.  

 
Pozostałe zapisy SIWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian. 

 
Z poważaniem  

 
          /-/ 

Zarząd Szpitala Czerniakowskiego 
 
 
 
 
Przygotowała: Małgorzata Bauer-Dołęgowska 


