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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Dostawa systemów do pozyskiwania bogato płytkowego osocza  

Numer ogłoszenia: 239773 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013r.     

 

  Samodzielny  Publiczny  Wojewódzki  Szpital  Chirurgii  Urazowej im.  Dr.  Janusza  Daaba  

w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  

o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:  

 

PYTANIE 1 

Dotyczy pakietu nr 1 

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści również 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). Z zestawem do pozyskania i separacji 5-6 ml autologicznej trombiny. Zestaw 

pojedynczy. 

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

- 1 separator PRP 30ml,  1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 

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

wygrzewania próbki krwi. Końcówki: igła lub spray. Czas uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 15 

min.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

PYTANIE nr 2 

Dotyczy pakietu nr 1 

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści również 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). Z zestawem do pozyskania i separacji 5-6 ml autologicznej trombiny. Zestaw 

pojedynczy. 

- 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 bogatopłytkowego. 

- niska zawartość erytrocytów. 

Zestaw składa się z: 

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

- 1 separator PRP 60ml, 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 

30ml,                                      

 1 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 lub spray. Czas uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 15 

min.?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

PYTANIE 3 

Dotyczy pakietu nr 2, pkt 1 

Czy w Pakiecie nr 2 Punkt 1  Zamawiający dopuści również 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,                                                           

- 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: 

- 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 
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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. 

- 1 separator PRP 60ml, 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 

30ml,                                       

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

uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 15 min.? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza.  

 

PYTANIE nr 4 

Dotyczy pakietu nr 2, pkt 2 

Czy w Pakiecie nr 2 Punkt 2  Zamawiający dopuści również 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).  

- 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. Czas uzyskiwania 

osocza bogatopłytkowego 15 min.? 

Odpowiedź:  

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

 

PYTANIE nr 5 

Dotyczy pakietu nr 3, pkt 1 

Czy w Pakiecie nr 3 Punkt 1  Zamawiający dopuści również 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,                                                           

- 9x 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 
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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.   

- 1 separator PRP 30ml,  1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 

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

osocza bogatopłytkowego 15 min.? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

PYTANIE nr 6 

Dotyczy pakietu nr 3, pkt 2 

Czy w Pakiecie nr 3 Punkt 2  Zamawiający dopuści również 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 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. Czas uzyskiwania 

osocza bogatopłytkowego 15 min? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

PYTANIE nr 7 

Dotyczy pakietu nr 3, pkt 3 

Czy w Pakiecie nr 3 Punkt 3  Zamawiający dopuści również Grawitacyjny system separacji 

koncentratu  komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek 

multipotencjalnych.                                                                            

 - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych, odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. 

- 60ml koncentrator (separator) komórek szpiku kostnego, który posiada 3 niezależne  porty typu 

luerlock umożliwiające osobno: wypełnienie szpikiem separatora, pobranie osocza 

ubogokomórkowego i pobranie osocza bogatokomórkowego przy zachowaniu bardzo wysokiej 

aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się osocza ubogokomórkowego z 

osoczem bogatokomórkowym 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. System pozwala uzyskać co 

najmniej 6 ml koncentratu komórek macierzystych. Czas uzyskiwania 15 min? 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

PYTANIE nr 8 

Dotyczy pakietu nr 3, pkt 4 
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Czy w Pakiecie nr 3 Punkt 4  Zamawiający dopuści również Grawitacyjny system separacji 

koncentratu  komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek 

multipotencjalnych.                                                              

  - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych, odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. 

- 30 ml koncentrator (separator) komórek szpiku kostnego, który posiada 3 niezależne  porty typu 

luerlock umożliwiające osobno: wypełnienie szpikiem separatora, pobranie osocza 

ubogokomórkowego i pobranie osocza bogatokomórkowego przy zachowaniu bardzo wysokiej 

aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się osocza ubogokomórkowego z 

osoczem bogatokomórkowym system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela 

uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, trzy strzykawki 30 ml, igła 18G, igła 18G z motylkiem, 30 ml 

substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku kostnego. System pozwala uzyskać co 

najmniej 3 ml koncentratu komórek macierzystych. Czas uzyskiwania 15 min? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE nr 9 

Dotyczy pakietu nr 4, pkt 1 

Czy w Pakiecie nr 4 Punkt 1  Zamawiający dopuści również 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,                                                           

- 9x 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 oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP.   

- 1 separator PRP 30ml,  1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 

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

uzyskiwania osocza bogatopłytkowego 15 min.? 

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE nr 10 

Dotyczy pakietu nr 2, poz.1 

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści także: Sterylny zestaw do 

pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby 

istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 

ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny  

o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, 

VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. 

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.  

Zestaw zawiera wszelkie elementy umożliwiające aplikację. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona 

badaniami klinicznymi. System jest stosowany w leczeniu entezopatii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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PYTANIE nr 11 

Dotyczy pakietu nr 2, poz.1 

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści: Sterylny zestaw do 

pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby 

istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 

ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny  

o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, 

VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. 

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.  

W skład Systemu wchodzi sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny  

z 11ml osocza. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywacje  

i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. 

Zestaw zawiera wszelkie elementy umożliwiające aplikację. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona 

badaniami klinicznymi. 

System jest stosowany w następujących wskazaniach; zaburzenia zrostu kości, rekonstrukcja ACL, 

rekonstrukcja stożka rotatorów, działanie antybakteryjne, trudno gojące się rany.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE nr 12 

Dotyczy pakietu nr 2, poz.2 

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści także: Sterylny zestaw do 

pozyskania ze 108 ml krwi obwodowej, co najmniej 12 ml koncentratu płytek krwi - zawiesiny o 

bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, 

VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. 

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.  

Zestaw zawiera wszelkie elementy umożliwiające aplikację. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona 

badaniami klinicznymi. System jest stosowany w leczeniu entezopatii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

PYTANIE nr 13 

Dotyczy pakietu nr 2, poz.2 

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści: Sterylny zestaw do 

pozyskania ze 108 ml krwi obwodowej, co najmniej 12 ml koncentratu płytek krwi - zawiesiny o 

bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, 

VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. 

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.  

W skład Systemu wchodzi sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny  

z 11ml osocza. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywacje  

i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. 

Zestaw zawiera wszelkie elementy umożliwiające aplikację. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona 

badaniami klinicznymi. 

System jest stosowany w następujących wskazaniach; zaburzenia zrostu kości, rekonstrukcja ACL, 

rekonstrukcja stożka rotatorów, działanie antybakteryjne, trudno gojące się rany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIE nr 14 

Dotyczy pakietu nr 4 

Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści także: Sterylny zestaw do 

pozyskania osocza bogatopłytkowego: możliwość przygotowania od 2 do 6 ml PRP  

z minimum18 ml krwi obwodowej (maksymalna ilość pobranej krwi to 54 ml) - zawiesiny  

o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, 

VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 7 razy wartość bazowa. 
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Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.  

Zestaw zawiera wszelkie elementy umożliwiające aplikację oraz - instrumenty dodatkowe przekazane 

na czas używania zestawu do klienta:           

 - wirówka                                                                                                                                              - 

pojemniki na tuby separujące krew              

 -przeciwwaga                                                                                                       

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

Wszystkie powyższe odpowiedzi należy traktować jako obowiązujące modyfikacje i dopuszczenia. 

Składając ofertę należy powołać się na nr pytania dopuszczającego parametr lub system.   

 

MODYFIKACJE: 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje SIWZ w 

następujący sposób: 

 

1. W SIWZ w cz. 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „21.11.2013” zastępuje się 

zapisami „25.11.2013” 

 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert na 

dzień. 25.11.2013. Godziny pozostają bez zmian. 

 

 

 

Z poważaniem 

 


