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  Samodzielny  Publiczny  Wojewódzki  Szpital  Chirurgii  Urazowej im.  Dr.  Janusza  Daaba  
w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iŜ 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 nr 1,  dotyczy Pakietu nr 1 
 „Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści równieŜ - Grawitacyjny system separacji koncentratu 
leukocytarno-płytkowego umoŜliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z 
własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niŜ 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 niezaleŜne  porty typu luerlock umoŜliwiające: 
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 róŜnymi 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?” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 1  
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści równieŜ - Grawitacyjny system separacji koncentratu 
leukocytarno-płytkowego umoŜliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z 



własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niŜ 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 niezaleŜne  porty typu luerlock umoŜliwiające: 
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 róŜnymi 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?” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 
Pytanie nr 3, dot. Pakietu nr 3 poz. 1 
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w Punkcie 1 dopuści równieŜ - Grawitacyjny system separacji 
koncentratu leukocytarno-płytkowego umoŜliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu 
płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niŜ 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 niezaleŜne  porty typu luerlock umoŜliwiające: 
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 róŜnymi 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?” 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraŜa zgodę.  
 
Pytanie nr 4, dot. Pakietu nr 3 poz. 2 
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w Punkcie 2 dopuści równieŜ - Grawitacyjny system separacji 
koncentratu leukocytarno-płytkowego umoŜliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu 
płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niŜ 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 niezaleŜne  porty typu luerlock umoŜliwiające: 
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 róŜnymi 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?” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 
Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2   
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w Punkcie 2 dopuści równieŜ - Grawitacyjny system separacji 
koncentratu leukocytarno-płytkowego umoŜliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu 
płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 108 ml krwi uzyskuje nie mniej niŜ 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, kaŜdy posiada 3 niezaleŜne  porty typu luerlock umoŜliwiające: 
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 róŜnymi 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?”  
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 
Pytanie nr 6, dot. Pakietu nr 3, poz. 3 
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w Punkcie 3 dopuści równieŜ - Grawitacyjny system separacji 
koncentratu  komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek 
multipotencjalnych (6 ml zawiesiny).                                                                         
   - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych, odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. 
- 60ml koncentrator (separator) komórek szpiku kostnego, który posiada 3 niezaleŜne  porty typu 
luerlock umoŜliwiające osobno: wypełnienie szpikiem separatora, pobranie osocza 



ubogokomórkowego i pobranie osocza bogatokomórkowego przy zachowaniu bardzo wysokiej 
aseptyki. Porty są oznaczone róŜnymi 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?” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 
Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4  
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 w Punkcie 4 dopuści równieŜ - Grawitacyjny system separacji 
koncentratu  komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek 
multipotencjalnych (3 ml zawiesiny).                                                               
 - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych, odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. 
- 30 ml koncentrator (separator) komórek szpiku kostnego, który posiada 3 niezaleŜne  porty typu 
luerlock umoŜliwiające osobno: wypełnienie szpikiem separatora, pobranie osocza 
ubogokomórkowego i pobranie osocza bogatokomórkowego przy zachowaniu bardzo wysokiej 
aseptyki. Porty są oznaczone róŜnymi 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?” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 
Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 1 i 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie na cały okres umowy jednej wirówki do pakietu 
nr 1 i 3 ?  
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 

Pakiet nr 3 
Spójny system słuŜący do pozyskiwania  koncentratu  autologicznego osocza 
bogatopłytkowego PRP  oraz  koncentratu komórek szpiku wraz z dzierŜawą aparatu. 
 
Pytanie nr 9 , dotyczy pozycji 1.: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej 
oferty dopuści takŜe: Sterylny zestaw do pozyskania z 27 ml krwi obwodowej, co najmniej 3 ml 
koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje moŜliwość odwirowania 36 ml; 45 ml i 54 ml 
krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 4 ml; 5 ml i 6 ml koncentratu płytek krwi) - 
zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-
AB, TGF-BI, VEGF, EGF. StęŜenie płytek w koncentracie powyŜej 9 razy wartość bazowa. 
Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej 
części.  
Zestaw zawiera wszelkie elementy umoŜliwiające aplikację. Skuteczność terapeutyczna 
potwierdzona badaniami klinicznymi. System jest stosowany w leczeniu entezopatii.   
System w pełni bezpieczny, sterylny, ograniczający do minimum ingerencję personelu i tym 
samym kontakt personelu z krwią pacjenta. Czas pozyskiwania PRP – wirowania -  nie dłuŜszy 
niŜ  14 min. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 10 , dotyczy pozycji 2.: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej 
oferty dopuści takŜe: Sterylny zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml 



koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje moŜliwość 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. StęŜenie płytek w koncentracie powyŜej 9 razy wartość bazowa. 
Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej 
części.  
Istnieje moŜliwość uzyskania z 54 ml krwi – 10 ml PRP przy zachowaniu Ŝądanej w SIWZ 
koncentracji na poziomie 4x wartość bazowa.  
Zestaw zawiera wszelkie elementy umoŜliwiające aplikację. Skuteczność terapeutyczna 
potwierdzona badaniami klinicznymi. System jest stosowany w leczeniu entezopatii.   
System w pełni bezpieczny, sterylny, ograniczający do minimum ingerencję personelu i tym 
samym kontakt personelu z krwią pacjenta. Czas pozyskiwania PRP – wirowania -  nie dłuŜszy 
niŜ  14 min. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11, dotyczy pozycji 1 i 2: W zabiegach śródoperacyjnych (np. brak zrostu) ogromną 
rolę pełni aktywator w postaci trombiny, który uwalnia czynniki wzrostu z płytek krwi i nadaje 
Ŝelową konsystencję PRP (zbędny przy zabiegach iniekcyjnych – entezopatiach) – w związku z 
tym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający wymaga urządzenia do 
produkcji autologicznej trombiny?  
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga.  
 
Pytanie nr 12, dotyczy pozycji 1 i 2: Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych 
parametrów jakościowych, dopuści: urządzenie do produkcji autologicznej trombiny z PPP - 
sterylny zestaw do separowania min. 5 ml autologicznej trombiny z 12 ml osocza 
ubogopłytkowego – bez konieczności dodatkowego pobierania krwi? Aktywność biologiczna 
trombiny 50 IU. Trombina umoŜliwia aktywację i Ŝelowanie PRP oraz PPP w czasie poniŜej 20s. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  
 
Pytanie nr 13: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania 
najkorzystniejszej oferty, dopuści w pozycji 3 i 4: System koncentracji komórek macierzystych 
ze szpiku kostnego. System umoŜliwia wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych - 
zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 10 razy większe 
stęŜenie komórek jądrzastych (TNC) niŜ w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 24 ml lub 
48 ml szpiku, system moŜe odseparować nie mniej niŜ 3 ml lub 6 ml koncentratu komórek 
macierzystych. Zestaw zawiera m.in.: podłuŜny 60ml pojemnik do koncentracji komórek 
macierzystych, specjalny filtr do oczyszczania szpiku kostnego (170µ), sterylne obłoŜenie stawu 
biodrowego na czas pobrania szpiku oraz wszelkie elementy umoŜliwiające preparatykę i 
aplikację materiału. 
System w pełni bezpieczny, sterylny, ograniczający do minimum ingerencję personelu i tym 
samym kontakt personelu z krwią (szpikiem) pacjenta. Czas pozyskiwania koncentratu komórek 
szpiku – wirowania - nie dłuŜszy niŜ 14 min. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

MODYFIKACJE: 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje siwz w 
następujący sposób: 

1. Załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4mod załączonym do niniejszego pisma.  
2. W siwz w cz. 13. Termin składania i otwarcia ofert.  zapisy”07.04.2015” zastępuje się 

zapisami „10.04.2015” 
 



W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi, zamawiający przedłuŜa 
termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.04.2015r. godziny składania i otwarcia ofert 
pozostają bez zmian. 

 

         Z powaŜaniem 

 


