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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa systemów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego 

Ogłoszenie nr 372877 - 2016 z dnia 2016-12-22 r. 

 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 
niniejszego postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający 
poniżej odpowiada:  
 

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 1 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści również  

- w punkcie 1 - grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający 

wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi 

uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego).  

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,                                                           

- x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,                                                             

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,  

- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. 

- niska zawartość erytrocytów. 

Skład zestawu: - 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne  porty typu Luerlock 

umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor 

Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo 

wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i 

osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie 

ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje 

się komora na odwirowane PRP; 1 strzykawka pobraniowa 60 ml; 1 strzykawka transportowa 30 ml; 1 

strzykawka transportowa 10 ml; igła 18;  30 ml ACD-A;  zestaw do pobrania krwi; 

- w punkcie 2 - grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający 

wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 108 ml krwi 

uzyskuje nie mniej niż 12 ml koncentratu płytkowego). Z zestawem do pozyskania i separacji 5-6 ml 

autologicznej trombiny.  

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,                                                           



- 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,                                                             

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,  

- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. 

- niska zawartość erytrocytów. 

Zestaw składa się z: 

- 2 separatory PRP 60ml, każdy posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie 

krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza 

bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są 

oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym 

(PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, 

który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP. 

- 2x separator PRP 60ml, 2x strzykawka pobraniowa 60ml, 2x strzykawka transportowa 30ml, 2x 

strzykawka transportowa 10ml, igła 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi. Zzestaw do 

pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi 

uzyskuje się do 10 ml trombiny). System mieszający posiada 3 niezależne  porty typu luerlock 

umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin  oraz pobranie  

trombiny. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego 

wygrzewania próbki krwi. Końcówki: igła 

- w punkcie 3 - Dzierżawa sprzętu potrzebnego do produkcji osocza bogato płytkowego  - 1 

szt/miesiąc; zgodnie z SIWZ.? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 2 

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści również  

- w punkcie 1 - grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający 

wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi 

uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu  płytkowego).  

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi                                                        

- x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,                                                             

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,  

- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. 

- niska zawartość erytrocytów. 

Zestaw składa się z: 

- 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie 

krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza 

bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są 

oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym 

(PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, 

który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP                                                                       

 - 1 strzykawka pobraniowa 30ml 

- 1 strzykawka transportowa 30ml 

- 1 strzykawka transportowa 10ml  

- igła 18                                                                                               

- 30 ml ACD-A 



- zestaw do pobrania krwi   

 

- w punkcie 2  - grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający 

wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 108 ml krwi 

uzyskuje nie mniej niż 12 ml koncentratu płytkowego) - Zestaw podwójny 

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,                                                           

- 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,                                                             

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,  

- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. 

- niska zawartość erytrocytów. 

Zestaw składa się z: 

- 2 separatory PRP 60ml, każdy posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie 

krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza 

bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są 

oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym 

(PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, 

który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP 

- 2x strzykawka pobraniowa 60ml                                                              

- 2x strzykawka transportowa 30ml                                                            

- 2x strzykawka transportowa 10m                                                              

 - igła 18                                                                                                  

- 30 ml ACD-A                                                                                          

- zestaw do pobrania krwi; 

 

- w punkcie 3 - Grawitacyjny system separacji koncentratu  komórek macierzystych - zawiesiny o 

bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych, co najmniej 6 ml koncentratu bogatego w 

autogenne komórki macierzyste  z  60ml szpiku 

 

- ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych                                       

- odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych 

Zestaw składa się z: 

- koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: 

wypełnienie koncentratora szpikiem,  pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated 

Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty 

są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest 

zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje. 

- strzykawka 10ml  

- cztery strzykawki 30 ml,  

- igła 18g 

- igła 18g z motylkiem  

- 30 ml substancji anty-zakrzepowej 

- trokar do pobrania szpiku kostnego 

 



- w punkcie 4   - grawitacyjny system separacji koncentratu  komórek macierzystych - zawiesiny o 

bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych; co najmniej 3 ml koncentratu bogatego w 

autogenne komórki macierzyste  z  30ml szpiku 

- ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych                                     

 - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych 

Zestaw składa się z: 

- koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: 

wypełnienie koncentratora szpikiem,  pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated 

Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty 

są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest 

zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje. 

- strzykawka 10ml  

- cztery strzykawki 30 ml,  

- igła 18g 

- igła 18g z motylkiem  

- 30 ml substancji anty-zakrzepowej 

- trokar do pobrania szpiku kostnego  

 

- w punkcie  5 - Dzierżawa sprzętu potrzebnego do produkcji osocza bogato płytkowego i komórek 

macierzystych; zgodnie z SIWZ.? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla  punktu 1,2 i 4 i 5 nie dopuszcza dla punktu 
3.  
 
Pytanie 3 

Dot pakietu 1, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowani systemu:  

Jednorazowy, próżniowy system, składający się z dwóch sterylnych, niepirogenicznych ampułek, 
służący do uzyskiwania ok. 9 ml autologicznego osocza bogatopłytkowego z ok. 16 ml krwi pacjenta. 
Separacja z wykorzystaniem tiksotropowego, żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom 
zanieczyszczenia osocza erytrocytami ≤ 0,3% i granulocytami ≤ 3,5%. Możliwość zwiększenia 
koncentracji płytek do poziomu ok. x5 poprzez usunięcie części osocza ubogopłytkowego. System w 
pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew, ograniczający jakikolwiek kontakt 
operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi zawierać konektory transferowe do przetaczania krwi oraz 
osocza. 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 4 

Dot. pakietu 1, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu: 



Jednorazowy, próżniowy system, składający się z trzech sterylnych, niepirogenicznych ampułek, 
służący do uzyskiwania ok. 9 ml autologicznego osocza bogatopłytkowego oraz ok. 4 ml. 
autologicznej trombiny z ok. 24 ml krwi pacjenta. Separacja z wykorzystaniem tiksotropowego, 
żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza erytrocytami ≤ 0,3% i 
granulocytami ≤ 3,5%. Możliwość zwiększenia koncentracji płytek do poziomu ok. x5 poprzez 
usunięcie części osocza ubogopłytkowego. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie 
pobierający krew, ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi 
zawierać konektory transferowe do przetaczania krwi oraz osocza/trombiny. 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 5 
PAKIET 1- System do uzyskiwania osocza bogato płytkowego  wraz dzierżawą sprzętu 
 

Pytanie nr 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 5min. wirowania 
(3000obr./min.). Charakteryzuje się:  Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z 
płytkami krwi od osocza. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji 
erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej 
krwi. Możliwość przetwarzania od 15 do 50ml krwi i uzyskania 0.2-6ml PRP przy stężeniu 4-6 razy 
wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze. 

 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga stężenia płytek na poziomie 1mln/mikrolitr w 

objętości min. 6ml? 
 
Odpowiedź: 
Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza. 
Ad. 2 Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.  
 

 
Pytanie nr 6 
PAKIET 2, poz. 3 i 4 - Spójny system służący do pozyskiwania  koncentratu  autologicznego osocza 
bogatopłytkowego PRP  oraz  koncentratu komórek szpiku wraz z dzierżawą sprzętu 

 
Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie  „Koncentracja komórek jądrzastych w 10ml 

koncentratu – co najmniej 89x10⁶/ml. Koncentracja komórek jedno-jądrzastych w 10ml koncentratu 
– co najmniej 18,80x10⁶/ml.”, tj. jakie komórki jądrzaste i jednojądrzaste (np. z grupy białych krwinek 
czy z grupy czerwonych krwinek?)   

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści w pełni zamknięty, zautomatyzowany system 
separacji komputerowej o parametrach: koncentracja płytek na poziomie 10 razy wartość bazowa, 
koncentracja komórek multipotencjalnych minimum: MSC (Mesenchymalne) CD105+ 6,3 razy, MSC 
(Mesenchymalne) CD73+ 5,4 razy, HSC (Hematopoetyczne) CD 133+ 5,4 razy, HSC 
(Hematopoetyczne) CD34+ 5,6 razy wartość bazowa. Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość 
uzyskanego koncentratu od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji. 
 
Odpowiedź: 
Ad. 1 Koncentracja komórek jądrzastych dotyczy  komórek tzw. TNC , koncentracja komórek jedno-
jądrzastych dotyczy MNC –  limfocytów i monocytów.  



Ad. 2  Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania koncentracji komórek jak podano w 
siwz. 
 
 
Odpowiedzi na powyższe pytania należy uznać za obowiązujące i przygotować ofertę zgodnie z nimi. 
Przy wpisywaniu w załączniku nr 4 należy przywołać numer odpowiedzi.   
 
MODYFIKACJE: 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje siwz w 
następujący sposób: 
1. W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:   
[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. 

Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,  

b) termin składania ofert: do dnia 30/12/2016r., do godz. 09:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku 

administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 30/12/2016r., do godz. 11:00....] 

zapisem: 

[...13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. 

Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,  

b) termin składania ofert: do dnia 02/01/2017r., do godz. 09:00. 

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego  w budynku 

administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,  

b) termin otwarcia ofert: w dniu 02/01/2017r., do godz. 11:00....] 

  

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 02.01.2017 r., ulega termin 

składania i otwarcia ofert. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

       

        Z poważaniem 
 


