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Wszyscy Wykonawcy

 ZP - 1065 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy implantów ortopedycznych oraz materiałów
niezbędnych do implantacji (znak sprawy: Z/12/PN/18).

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Pakiet nr 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie:
Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki,  wykonana w całości
z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej
równomiernie w całej objętości polietylenu.  Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem.
Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów
28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowaną panewkę. W przypadku zaoferowania dopuszczonego
asortymentu wszelkie stosowne zmiany należy umieścić w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik do SIWZ.

2. Pakiet nr 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie:
- Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy  28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3
długościach szyjki;

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną głowę. W przypadku zaoferowania dopuszczonego
asortymentu wszelkie stosowne zmiany należy umieścić w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik do SIWZ.

3. Czy Zamawiający w Części nr 4 dopuści możliwość zaoferowania:
1. Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, ze

średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją. Gwoździe krótkie o
długości 180 mm, 200 mm i 240 mm uniwersalne do kości lewej i prawej. Gwoździe długie
o długości 300 mm, 340 mm, 380 mm i 420 mm lewe i prawe. Średnica 9-12mm,  kąt
szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°.

2. Śruba szyjkowa standardowa lub śruba szyjkowa teleskopowa ze śrubą kompresyjną M4.
Średnica Ø 11mm, dł. 70-125mm.

3. Śruba do blokowania dystalnego o średnicy Ø 40,5 mm i długości L= 26-100 mm z
przeskokiem co 2 mm.

4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed
spadaniem śrub z wkrętaka?

Odp. Nie.

4. Zadania nr 6:
Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie sterylny, jednorazowy system, gwarantujący
zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. Umożliwiający wyprodukowanie
zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej
koncentracji płytek krwi (z 15ml krwi   produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego)



otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania, a następnie aplikacje otrzymanego preparatu
w warunkach pola operacyjnego.
System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera:
- system podwójnej strzykawki 15ml
Instrumenty:
-wirówka,
-pojemniki na tuby separujące krew,
-przeciwwaga.
System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od
momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu,
czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do
konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty – bezpieczny.
W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia
środka przeciwzakrzepowego( cytrynianu).

Odp. Nie.

5. Zadania nr 6:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 dopuści: sterylny, jednorazowy system, gwarantujący
zamknięty obieg krwi, składający się ze specjalnego bębna, drenów, łączników, pojemników na
frakcje krwi, wyposażony w specjalny zawór kompatybilny z pompą i czujnikami, precyzyjnie
separującymi trombocyty. Umożliwia przetwarzanie od 36 do 540ml krwi przy użyciu jednego
wkładu sterylnego. Koncentracja trombocytów w zależności od użytego protokołu na poziomie
10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5mln płytek krwi w µl). Pozwala Operatorowi ściśle
określić ilość uzyskanego PRP – od 2 do 50 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie
10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5 mln. płytek krwi w µl). System gwarantuje pełne
bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia
krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się
Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji
Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną
precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn.
separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej
ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny?

Odp. Nie.

6. Dotyczy Zadania nr 6
Czy w Zadaniu nr 6 Zamawiający dopuści GPSIII Grawitacyjny system separacji koncentratu
leukocytarno - płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek
z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 52ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu
płytkowego) z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany grawitacyjny system separacji koncentratu.
W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu wszelkie stosowne zmiany należy umieścić
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

7. Dotyczy Zadania 6
Czy Zamawiający  dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami
służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia
przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania
(3000obr./min.). Charakteryzuje się:
1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza. 
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu

ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów

z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej
krwi.

4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy

stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400

obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz. 
7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne

(Directive 93/42/EEC)
Odp. Nie.



8. Dotyczy Zadania 6
Czy Zamawiający  dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwia przetwarzanie od 26
do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego,
w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg –
materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze
strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w
zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5ml płytek
krwi w µl). Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP – od 3 do 60 ml przy tej
samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch
trybach – produkcja standardowego PRP pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek oraz –
produkcja PRP pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów.  System gwarantuje pełne
bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia
krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się
Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji
Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną
precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu),
tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności
manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny. 

Odp. Nie.

9. Dotyczy Zadania 6
Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga koncentracji płytek (jako
źródła czynników wzrostu) w produkcie końcowym na poziomie powyżej 1 mln. płytek
w mikrolitrze – jako naukowo potwierdzony warunek skutecznej terapii?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

10. Dotyczy Zadania 6
Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga sprawdzenia koncentracji
w formie badania morfologicznego przeprowadzonego w wyznaczonym terminie, na koszt firmy.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

11. Dotyczy Zadania 6
Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga aby separacja czynników
wzrostu przy użyciu elektronicznych czujników - System gwarantuje pełną precyzję i dokładność
separacji poszczególnych elementów (komórek macierzystych, płytek krwi-czynników wzrostu)?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.


