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Wszyscy Wykonawcy 
 
 

    
ZP - 3277 / 18 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy implantów ortopedycznych, materiałów niezbędnych 
do implantacji oraz implantów neurochiurgicznych (znak sprawy: Z/39/PN/18). 
 
 

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

 
 

1. Dotyczy pakietu nr 2 - Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu: 
Czy zmawiający w celu otrzymania najlepszej oferty wyłączy z zadania 2 pozycję 1                                
- grawitacyjny system separacji z użyciem żelu  koncentratu leukocytarno-płytkowego? 

Odp. Nie. 
 
2. Dotyczy pakietu nr 2 - Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu: 

Czy zamawiający wymaga,  żeby zestaw oparty był na podciśnieniowym pobieraniu krwi, dzięki 
czemu pobierana krew trafia bezpośrednio do separatora? 

Odp. Zamawiający nie postawił takiego wymogu w SIWZ, ale dopuszcza, żeby zestaw oparty był na 
podciśnieniowym pobieraniu krwi, dzięki czemu pobierana krew trafia bezpośrednio do separatora. 
 
3. Dotyczy pakietu nr 2 - Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu: 

Czy zamawiający wymaga, żeby zestaw zawierał w swoim składzie filtr, który oczyszcza osocze                    
z niepożądanych komórek o wielkości powyżej 10 µm? Pozwala on na usunięcie nadmiernej 
ilości granulocytów do poziomu poniżej 10%. Zbyt wysoki poziom granulocytów ma negatywny  
wpływ na wyniki leczenia z użyciem PRP ze względu na wydzielanie mediatorów katabolicznych                   
(MMP-1). 

Odp. Zamawiający nie postawił takiego wymogu w SIWZ, ale dopuszcza, żeby zestaw zawierał                       
w swoim składzie filtr, który oczyszcza osocze z niepożądanych komórek o wielkości powyżej 10 µm. 
 
4. Dotyczy Zadania 2 poz. 1 

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 5 min. 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. Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji 1 dopuszcza zaproponowany system separacji. 



 
5. Dotyczy Zadania 2 poz. 1 

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 nie postawił takiego wymogu w SIWZ, ale dopuszcza koncentrację płytek (jako 
źródła czynników wzrostu) w  produkcie końcowym na poziomie powyżej 1 mln. płytek                          
w mikrolitrze – jako naukowo potwierdzony warunek skutecznej terapii. 
 
6. Dotyczy Zadania 2 poz. 1 

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

Odp. Zamawiający nie postawił takiego wymogu w SIWZ i wymaga zaoferowania asortymentu 
zgodnego z opisem w SIWZ. 
 
7. Dotyczy Zadania 2 poz. 1 

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 nie postawił takiego wymogu w SIWZ i wymaga zaoferowania asortymentu 
zgodnego z opisem w SIWZ. 
 
8. Dotyczy zadania nr 2, poz. 1: 

Czy zamawiający dopuści jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie 
strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg 
krwi. Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej 
krwi obwodowej pacjenta - z 15ml krwi  produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. 
Cały proces wymaga tylko jednego etapu wirowania – czas trwania 5 min. System umożliwia 
przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny. 
System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera: 
- system podwójnej strzykawki 15ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi 
- roztwór przeciwzakrzepowy fiolki 10 ml 
Instrumenty: 
-wirówka 
-pojemniki na tuby separujące krew 
-przeciwwaga 

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji 1 dopuszcza zaproponowany system. 
 
9. Dotyczy zadania nr 2, poz. 2: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 2 pozycji nr 2 i utworzenia 
odrębnego zadania. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
10. Dotyczy zadania nr 2, poz. 3: 

Czy zamawiający dopuści : sterylny, jednorazowy system, gwarantujący zamknięty obieg szpiku, 
składający się ze specjalnego bębna, drenów, łączników, pojemników na frakcje szpiku, 
wyposażony w specjalny zawór kompatybilny z pompą i czujnikami, precyzyjnie separującymi 
komórki szpikowe. Umożliwia przetwarzanie od 40 do 540ml (do wyboru wielokrotność 10ml) 
szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylnego. Koncentracja komórek macierzystych                            
w zależności od użytego protokołu na poziomie 10-14 razy wartość bazowa. Pozwala 
Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego BMC – od 2 do 50 ml.. System gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia 
aspiratu szpiku 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, tzn. separacja 
dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji 
Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny. Do zestawu dołączone są specjalne 
podciśnieniowe strzykawki, igła pobraniowa z możliwością pobijania, filtry. Do zabiegów 
udostępniany będzie separator. 

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji 3 dopuszcza zaproponowany system. 
 
11. Dotyczy pkt. 3 ogólnych warunków umowy: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur           
w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być 
wysyłane. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na  wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej                    
i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
12. Dotyczy pkt. 2 ogólnych warunków umowy: 

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę 
implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia pkt. 2 ogólnych 
warunków umowy, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw              
w ramach stworzonego depozytu: 
1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. 
Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:  ......................................................... . 
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.   
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 
4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma 
prawo do natychmiastowego odbioru materiałów. 
5. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone 
implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. 
6. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny                           
o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału 
wytypowanego do wymiany. 
7. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które 
przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego. 
8. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały 
przechowywane.  
9. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis                   
z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony                     
z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą. 
10. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu 
upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone 
materiały.  
11. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa 
w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie 
wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego. 

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zapisów i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
13. Wnosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 2 poniższego asortymentu:   

Pozycja nr 1: Zestaw do pozyskiwania osocza bogato-płytkowego. System pozwalający na 
pozyskanie od 2 ml do 5 ml osocza bogato płytkowego PRP z 10 ml pobranej krwi po 
jednokrotnym wirowaniu z możliwością regulacji koncentracji w zakresie od x1.6 do x5. 
Technologia pozwalająca na wychwyt ponad 80% płytek krwi wszystkich rozmiarów. Separator 
żelowy eliminujący minimum 96,5% granulocytów i minimum 99% erytrocytów. 
 



Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji 1 dopuszcza zaproponowany zestaw. 
Pozycja nr 3: Zestaw do uzyskania, przygotowania i podania min. 6 ml koncentratu  
autologicznego  szpiku kostnego z około 24 ml szpiku. 

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji 3 dopuszcza zaproponowany zestaw. 
 
14. Dotyczy zadania nr 4 

Czy w zadaniu 4 dopuści: 
Rozwiertaki do rozwiercania kanału śródszpikowego kaniulowane, rozmiary od 5 mm do 27 mm  
z przeskokiem co 0,5mm.  
Głowica tnąca na stałe przymocowana do elastycznego wału. Długość części roboczej (wał + 
frez) 396 lub 580 mm  
Drut prowadzący (sonda) z kulką, 2.4/3.0 mm, dł. 70 i 100 cm 
Kaseta sterylizacyjna, dedykowana do systemu rozwiertaków śródszpikowych. 

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuszcza zaproponowany asortyment. 
 
15. Dotyczy zadania nr 2 poz.3 

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści zestaw do uzyskania, przygotowania i podania 6 ml 
koncentratu  autologicznego  szpiku kostnego  z 50 ml szpiku kostnego? 

Odp. Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji 3 dopuszcza zaproponowany zestaw. 
 
16. Dotyczy zadania nr 2 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie poz. 2 z Zadania nr 2 i utworzenie odrębnego zadania. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 2 z Zadania nr 2 i utworzenie odrębnego 
zadania i pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
17. Zadanie nr 4 

Czy zamawiający z zadaniu nr 4 dopuści w rozwiertakach złączkę AO Large, Jest to bardzo 
uniwersalna złączka, pasująca do wielu napędów na rynku.  

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.  
 

W przypadku zaoferowania dopuszczonego odpowiedziami asortymentu  
wszelkie zmiany należy umieścić w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 
 


