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Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/18/2012 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii 
nerkozastępczych z miejscową antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów i materiałów 
eksploatacyjnych. 

 
Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z aparatem wykonującym następujące procedury CVVH, 
CVVHD, CVVHDF, SCUF, PE, PA, DFPP, HA, LCAP? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek nr 14 z Zestawienia parametrów technicznych, w przypadku 
zaoferowania maszyny posiadającą możliwość regulacji przepływu krwi w zakresie od 10 do 400ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie  z SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek nr 16 z Zestawienia parametrów technicznych,                        
w przypadku zaoferowania maszyny wyposażonej w objętościowy system bilansujący, przeliczający                      
w czasie rzeczywistym ilości płynów dializacyjnych, osocza, filtratu,. Ponadto urządzenie wyposażone w 
wagę stanowiącą dodatkowy system zabezpieczający? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie oferty z aparatem wyposażonym w jedną pułapkę powietrza 
umieszczoną za hemofiltrem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający, uzna za spełniony warunek nr 25 z Zestawieniem parametrów technicznych,                        
w przypadku zaoferowania maszyny posiadającej łatwe i intuicyjne menu, w języku angielskim 
zaopatrzone w czytelne symbole graficzne ułatwiające obsługę urządzenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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