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Znak: AE/ZP-27-19/17                             Tarnów, 2017-05-02   

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

urządzeń do hemodializy 9 sztuk oraz systemu uzdatniania wody 1 kpl. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.3 – Czy w pkt.3 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do 

hemodializy przystosowany do współpracy z siecią dystrybucyjną wody w zakresie 

ciśnienia 1,5 bar do 6 bar?  

2. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.16 – Czy w pkt.16 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat 

do hemodializy z automatycznym profilowaniem sodu i ultrafiltracji?  

3. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.19 – Czy w pkt.19 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat 

do hemodializy z regulowanym skokowo przepływem płynu dializacyjnego 0-300-500-800 

ml/min.?  

4. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.21 – Czy w pkt.21 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat 

do hemodializy, w którym skuteczna dezynfekcja termiczna odbywa się w temperaturze 

84
o
C?  

5. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.23 – Czy w pkt.23 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat 

do hemodializy z pamięcią ostatniej skutecznej dezynfekcji?  

6. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.24 – Czy w pkt.24 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat 

do hemodializy z pamięcią parametrów ostatniej skutecznej dezynfekcji, z możliwością 

archiwizacji parametrów dializy w przypadku współpracy z systemem komputerowym?  

7. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.26 – Czy w pkt.26 Zamawiający dopuści nowoczesny aparat 

do hemodializy bez funkcji opróżniania, który dla bezpieczeństwa bakteriologicznego 

przechowywany jest z płynem dezynfekcyjnym w przestrzeniach aparatu?  

8. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.43 – Prosimy o podanie ilości paneli przyłączeniowych 

podwójnych (z możliwością podłączenia dwóch aparatów) i pojedynczych (z możliwością 

podłączenia jednego aparatu).   

9. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.17 – Czy Zamawiający dopuści aparat do hemodializy z 

funkcją płynnej regulacji przepływu krwi w zakresie od 50 ml/min, gdyż mniejsze 

przepływy nie są w praktyce stosowane? 

10. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.21 – Czy Zamawiający dopuści aparat do hemodializy z 

temperaturą dezynfekcji termicznej 85
o
C, gwarantowaną przez producenta urządzenia jako 

skuteczna? 

11. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.35d – Czy Zamawiający dopuści system uzdatniania wody z 

pompą ciśnieniową nie zintegrowaną ze zbiornikiem? 

12. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.38e – Czy Zamawiający dopuści monitor odwróconej 

osmozy z innym, konduktometrycznym systemem pomiaru odrzutu, produkcji i poboru? 

13. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.38g – Czy Zamawiający dopuści monitor odwróconej 

osmozy wyposażony w programowalny, automatyczny program dezynfekcji chemicznej 

zabezpieczony w inny skuteczny sposób – specjalnym przyciskiem z opóźnieniem? 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1.  

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy przystosowany do współpracy z siecią 

dystrybucyjną wody w zakresie ciśnienia 1,5 bar do 6 bar. 

Ad.2.  

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z automatycznym profilowaniem sodu 

i ultrafiltracji. 

Ad.3.  

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z regulowanym skokowo przepływem 

płynu dializacyjnego 0-300-500-800 ml/min. 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w pkt.19 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” 

oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do SIWZ usuwa zapis o treści: 

„Punktacja: 

Warunek min.0 pkt 

Maksymalna wartość 5 pkt  

Pozostałe proporcjonalnie.” 

Ad.4.  

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy, w którym skuteczna dezynfekcja 

termiczna odbywa się w temperaturze 84
o
C. 

Ad.5.  

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z pamięcią ostatniej skutecznej 

dezynfekcji. 

Ad.6.  

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z pamięcią parametrów ostatniej 

skutecznej dezynfekcji, z możliwością archiwizacji parametrów dializy w przypadku 

współpracy z systemem komputerowym. 

Ad.7.  

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy bez funkcji opróżniania, który dla 

bezpieczeństwa bakteriologicznego przechowywany jest z płynem dezynfekcyjnym w 

przestrzeniach aparatu. 

Ad.8.  

Zamawiający informuje, iż ilość paneli przyłączeniowych wynosi 10 paneli pojedynczych. 

Jednocześnie Zamawiający, ze względu na obecnie trwające prace remontowe Stacji Dializ, 

informuje, iż po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, zastrzega możliwość zmiany 

paneli przyłączeniowych pojedynczych na panele przyłączeniowe podwójne, w ilości 

wskazanej przez Zamawiającego. 

Ad.9.  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w pkt.17 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 6 

do SIWZ zapis o treści: 

„Funkcja płynnej regulacji przepływu krwi w zakresie minumum od 15 ml/min do 500 

ml/min.” 
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zmienia na zapis o treści: 

„Funkcja płynnej regulacji przepływu krwi w zakresie minumum od 50 ml/min do 500 

ml/min.” 

Ad.10.  

Zamawiający dopuści również aparat do hemodializy z temperaturą dezynfekcji termicznej 

85
o
C, gwarantowaną przez producenta urządzenia jako skuteczna. 

Ad.11.  

Zamawiający dopuści również system uzdatniania wody z pompą ciśnieniową nie 

zintegrowaną ze zbiornikiem. 

Ad.12.  

Zamawiający dopuści również monitor odwróconej osmozy z innym, konduktometrycznym 

systemem pomiaru odrzutu, produkcji i poboru. 

Ad.13.  

Zamawiający dopuści również monitor odwróconej osmozy wyposażony w programowalny, 

automatyczny program dezynfekcji chemicznej zabezpieczony w inny skuteczny sposób – 

specjalnym przyciskiem z opóźnieniem. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ w pkt.VI.2 SIWZ zapis o treści: 

„VI.2.Punktacja w kryterium parametry techniczne zostanie obliczona ze wzoru: 

 

           P2 = 0,20 * ( t1 + t2 + t3+ t4 + t5)*  100/25 pkt 

gdzie: 

t1 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ 

parametrze 

t2 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 6 do  SIWZ   

      parametrze 

t3 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 19 Załącznika Nr 6 do SIWZ  

      parametrze 

t4 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ  

      parametrze 

t5 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ  

      parametrze 

gdzie: 

                t1 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5              

 

    t2 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5          

 

                t3 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5                

 

                t4 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5              
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                t5 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5              

gdzie: 

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 14, 17, 19, 27 i 39  

Załącznika Nr 6 do SIWZ 

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z  wszystkich rozpatrywanych  

                                ofert w pozycji  14, 17, 19, 27 i 39  Załącznika Nr 6 do SIWZ 
  
Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „„Warunek graniczny. 

Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do 

SIWZ tj. : 

a)  w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 

Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 2 różnych producentów 

koncentratów uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem 

określonym w pkt.VI.2 dla „t1”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych 

wg zasad stosowanych w księgowości.  

b) w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 

Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i 

dolnej wartości zaoferowanego zakresu funkcji płynnej regulacji przepływu krwi tj. 485 

uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w 

pkt.VI.2 dla „t2” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad 

stosowanych w księgowości.  

c) w ocenianym w pozycji 19 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 

Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i 

dolnej wartości zaoferowanego zakresu funkcji płynnej regulacji przepływu płynu 

dializacyjnego tj. 400 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem 

określonym w pkt.VI.2 dla „t3” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych 

wg zasad stosowanych w księgowości.  

d) w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 

Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 15 minut uzyska 0 

punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t4” 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 

księgowości.  

e) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 

Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 12 dm
3
/min uzyska 0 

punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t5” 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 

księgowości.  

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 

kryterium wynosi 20.”  

 

zmienia na zapis o treści: 
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„VI.2.Punktacja w kryterium parametry techniczne zostanie obliczona ze wzoru: 

 

           P2 = 0,20 * ( t1 + t2 + t3+ t4 )*  100/20 pkt 

gdzie: 

t1 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ 

parametrze 

t2 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 6 do  SIWZ   

      parametrze 

t3 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ  

      parametrze 

t4 – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ  

      parametrze 

gdzie: 

                t1 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5              

 

    t2 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5          

 

                t3 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5              

 

                t4 = 
.max..

...

paramwart

zaoferparamwart
 * 5              

gdzie: 

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 14, 17, 27 i 39  

Załącznika Nr 6 do SIWZ 

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z  wszystkich rozpatrywanych  

                                ofert w pozycji  14, 17, 27 i 39  Załącznika Nr 6 do SIWZ 
  
Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „„Warunek graniczny. 

Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 6 do 

SIWZ tj. : 

a)  w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 

Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 2 różnych producentów 

koncentratów uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem 

określonym w pkt.VI.2 dla „t1”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych 

wg zasad stosowanych w księgowości.  

b) w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 

Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z różnicy górnej i 

dolnej wartości zaoferowanego zakresu funkcji płynnej regulacji przepływu krwi tj. 450 

uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w 

pkt.VI.2 dla „t2” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad 

stosowanych w księgowości.  

c) w ocenianym w pozycji 27 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 
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Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 15 minut uzyska 0 

punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t3” 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 

księgowości.  

d) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną 

wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez 

Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. 12 dm
3
/min uzyska 0 

punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VI.2 dla „t4” 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w 

księgowości.  

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 

kryterium wynosi 20.”  

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.3 i Ad.9 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, 

działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 19.05.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 19.05.2017r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, V, VI.2, X.1, XI.1, Załączniku Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


