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       Podmioty biorące udział  

       w postępowaniu o udzielenie  
N/znak: DZAP-380-1/21/08   zamówienia publicznego 

        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów używanych w Stacji Dializ oraz 

dzierżawę aparatów do hemodializy. 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty firmy B.Braun, które nie posiadają 

możliwości pomiaru klirensa mocznika metodą on-line, natomiast istnieje możliwość 

zainstalowania oprogramowania, które umożliwiać będzie następujące sposoby 

monitorowania parametru KT/V wraz z jego podglądem graficznym: 
a. Obliczanie KT/V na podstawie użytego podczas dializy dializatora, czasu 

dializy, objętości dystrybucji mocznika: alternatywnie na podstawie 

uproszczonej formuły lub formuły Watsona rozróżnieniem płci, wieku oraz 

wzrostu pacjenta, 
b. Obliczanie KT/V na podstawie formuły Daugirdasa (na podstawie wartości 

mocznika przed i po dializie), 

c. Możliwość retrospektywnej kalkulacji parametru KT/V, gdy podczas zabiegu 

dane pacjenta nie były dostępne lub nie były wprowadzone do aparatu? 

Umożliwiłoby to Państwu wybór najatrakcyjniejszej oferty z większej liczby oferentów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatów, które nie posiadają możliwości 

pomiaru klirensa mocznika metodą on-line pod warunkiem zainstalowania (bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez zamawiającego) oprogramowania umożliwiającego 

monitorowanie parametru KT/V wraz z jego podglądem graficznym w sposób opisany  

w pytaniu. 

 

        Z poważaniem 

        Dyrektor 

         Leszek Bonna 
 

 

A.W.
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       Chojnice, dnia 13 maja 2008 r.  

 

       Podmioty biorące udział  

       w postępowaniu o udzielenie  
N/znak: DZAP-380-3/21/08   zamówienia publicznego 

        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów używanych w Stacji Dializ oraz 

dzierżawę aparatów do hemodializy. 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie oferowanych aparatów po okresie 

dzierżawy w drodze darowizny zamiast wykupu i co za tym idzie przedstawienia  

w ofercie (zad. 3 pkt. 1-4) wartości przedmiotu zamówienia zamiast ceny wykupu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków zamówienia 

i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

        Z poważaniem 

 

Z-ca dyrektora ds. medycznych 
Maciej Polasik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.W.

 


