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Chojnice, 3 kwietnia 2007 r. 

  

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-1/21/07      zamówienia publicznego 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę dializatorów. 

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

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1.  

Czy w przypadku złożenia w przedmiotowym postępowaniu oferty przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający za 

wystarczające zabezpieczenie ofert konsorcjum uzna złożenie wadium w formie gwarancji 

bankowej wystawionej na rzecz jednego z członków konsorcjum? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium przez każdego z członków konsorcjum 

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Pytanie 2. 
Czy w poz. 1, 2 i 3 zamawiający dopuści złożenie oferty na dializatory z błony hemofanowej? 

Czy w związku ze złożonym pytaniem, zamawiający przedłuży termin dostarczenia próbek do 

ww. pozycji do czasu uzyskania odpowiedzi? 

Odpowiedź:  

Błona hemofanowa jest zmodyfikowaną błoną celulozową (syntetyczną błoną celulozową), 

zatem zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach dializatorów z błony 

hemofanowej. 

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin złożenia próbek do dnia 10.04.2007 r. 

 

Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
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Chojnice, 3 kwietnia 2007 r. 

 

 

 

Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/2/21/07    zamówienia publicznego 

 

 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dializatorów. 

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

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1. Jakiego rodzaju metodę sterylizacji dopuszcza Zamawiający dla 

dializatorów syntetycznych wyspecyfikowanych w pozycji 4, 5, 6, 7? 

 

Odpowiedz: Zamawiający nie stawia ograniczeń w tym zakresie (dopuszcza 

sterylizację tlenkiem etylenu, parą wodną, promieniami gamma). 

 

 

 

Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

 

 

 

 
A.T.R.  

 


