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Nr postępowania SZP-332-39PN/2019                 Olsztyn, dnia 16-07-2019r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:  szwy medyczne, hemostatyki,  siatka multifilamentowa, 

hemostatyki wchłanialne, aparaty do przetoczeń, zestawy do leczenia wodogłowia, markery, klipsy do 

zamykania naczyń krwionośnych , zestawy do pozyskiwania komórek i inne. 

 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 

lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.)  Zamawiający, 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia  i modyfikuje zapisy  Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia /SIWZ/. 

  

Pytanie nr 1. Dotyczy Zadania 17 
Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na 
wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia 
ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą 
porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek 
i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia 
funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub 
komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy 
koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w 
leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, 
łokciowego i nadgarstkowego. 
Dostępna w rozmiarze 25x30mm  oraz30x40mm (możlisość docięcia, w zależności od wielkości ubytku). 
Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.  

 

Pytanie nr 2. Dotyczy Zadania 22 poz. 1 
 Czy Zamawiający  dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwia przetwarzanie od 26 do 
360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi lub szpiku 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), koncentracja komórek 
multipotencjalnych w BMC minimum: MSC CD105+ 6,3 razy, MSC CD73+ 5,4 razy, HSC CD 133+ 5,4 
razy, HSC CD34+ 5,6 razy wartość bazowa. Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego 
PRP/MSC – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/5,4-6,3 razy wartość 
bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP i MSC pod kątem 
wysokiego zagęszczenia płytek/komórek oraz – produkcja PRP i MSC pod kątem modyfikacji poziomu 
erytrocytów. W skład zestawu wchodzą wszelkie elementy służące do pobrania, filtracji, przetworzenia i 
aplikacji szpiku kostnego, m.in. trokar manualny.  

 

Pytanie nr 3. Dotyczy Zadania 22 poz. 2-3 
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. 
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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)  

 

Pytanie nr 4. Dotyczy Zadania 22 poz. 2-3 
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.    

 

Pytanie nr 5. Dotyczy Zadania 22 poz. 4 
Czy Zamawiający  dopuści  substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i 
beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, 
biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 
600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do 
wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami 
kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. Substytut w postaci: 
bloczków 20x5xmm, 20x10x10mm, 38x30x15mm, 
cylindrów 10x15mm, 15x15mm, 30x15mm, 
granulek 0.5/1/2/4mm?  

Odpowiedź ad. pytanie nr 1, 2, 3, 4, 5 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

Pytanie nr 6 do zadania nr 17: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 17 do złożenia oferty na membranę do leczenia ubytków chrzęstno-
kostnych; składającą się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z 
kolagenu końskiego typu I. Warstwa dolna składa się w 60% z kolagenu końskiego typu II i 40% z HA i  Mg. 
Produkt – biodegradowalny - ma możliwość unieruchomienia za pomocą kleju fibrynowego. Wymiary 
2cmx3cmx0,4cm oraz 3cmx4cmx0,4cm. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 6 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

Pytanie nr 7 do zadania nr 22 poz. 1: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 do złożenia oferty na zestaw do pozyskania, co najmniej 4 ml 
koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste z 30 ml szpiku kostnego: Skład zestawu: Strzykawka 
20 ml – 2 szt. Strzykawka 35 ml – 1 szt. Trokar do pobrania szpiku. Worek na szpik z filtrem, antykoagulant 30 
ml, strzykawka 20 ml ze spejserem i tępą igłą, strzykawka 10 ml z tępą igłą, strzykawka 10 ml z igłą, 
dwukomorowy pojemnik do separacji, wirówka. Uzyskanie koncentratu ma wynikać z automatycznego procesu 
podwójnego odwirowania szpiku. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu poszczególnych frakcji 
szpiku, a drugi na koncentracji komórek szpiku oraz płytek krwi w postaci „kożuszka”. 
 

Pytanie nr 8 do zadania nr 22 poz. 3: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w pozycji 3 zestaw do pozyskiwania autogennych czynników z 27 ml 
krwi obwodowej? System składa się z grawitacyjnego systemu separacji płytek krwi. Za pomocą zestawu 
jednorazowych elementów system umożliwia 
wyprodukowanie w specjalistycznej wirówce z 27 ml krwi obwodowej co najmniej 
3 - 4 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek 
krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-ßI, VEGF, EGF. Zestaw wyposażony m.in. w 
strzykawki, antykoagulant, dwukomorowy pojemnik do separacji z ruchomym dyskiem, motylek do pobrania 
krwi, wacik nasączony alkoholem do przemywania, wirówka.  
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Pytanie nr 9 do zadania nr 22 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w pozycji 4 materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o 
strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący właściwości mechaniczne? Produkt nie zmienia 
właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiada właściwości osteokonduktywne, odbiałczony z 
białka niekolagenowego. Wytrzymałość mechaniczna zbliżona do kości korowej. Sposób przechowywania – 
temperatura pokojowa – bloczek o wymiarach 10/20/20 mm? 

 

Pytanie nr 10 do zadania nr 22 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w pozycji 4 materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o 
strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący właściwości mechaniczne. Produkt nie zmienia 
właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiada właściwości osteokonduktywne, odbiałczony z 
białka niekolagenowego.  
Wytrzymałość mechaniczna zbliżona do kości korowej. Sposób przechowywania – temperatura pokojowa  – klin 
o wymiarach 40/30/15 mm, zamiast 40/25/14 mm?  

 

Pytanie nr 11 do zadania nr 22 poz.4: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w pozycji 4 materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o 
strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący właściwości mechaniczne. Produkt nie zmienia 
właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiada właściwości osteokonduktywne, odbiałczony z 
białka niekolagenowego. Wytrzymałość mechaniczna zbliżona do kości korowej. Sposób przechowywania – 
temperatura pokojowa – klin o wymiarach 40/30/15 mm, zamiast 40/25/12 mm?  

 

Pytanie nr 12 do zadania nr 22 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w pozycji 4 materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o 
strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący właściwości mechaniczne. Produkt nie zmienia 
właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiada właściwości osteokonduktywne, odbiałczony z 
białka niekolagenowego. Wytrzymałość mechaniczna zbliżona do kości korowej. Sposób przechowywania – 
temperatura pokojowa – klin o wymiarach 40/30/15 mm, zamiast 35/25/12 mm?  
 

Pytanie nr 13 do zadania nr 22 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w pozycji 4 materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o 
strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący właściwości mechaniczne. Produkt nie zmienia 
właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiada właściwości osteokonduktywne, odbiałczony z 
białka niekolagenowego. Wytrzymałość mechaniczna zbliżona do kości korowej. Sposób przechowywania – 
temperatura pokojowa – klin o wymiarach 40/30/10 mm, zamiast 35/25/10 mm?  
 

Pytanie nr 13 do zadania nr 22 poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w pozycji 4 materiał kościozastępczy z tkanki kostnej koni, o 
strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący właściwości mechaniczne. Produkt nie zmienia 
właściwości biomechanicznych po nasączeniu krwią, posiada właściwości osteokonduktywne, odbiałczony z 
białka niekolagenowego. Wytrzymałość mechaniczna zbliżona do kości korowej. Sposób przechowywania – 
temperatura pokojowa – klin o wymiarach 40/30/10 mm, zamiast 35/22/8 mm?  

Odpowiedź ad. pytanie nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia dot. zadania nr 22, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania produktów medycznych o 

opisanych w pytaniach (od nr 7 do 13 ) parametrach i właściwościach. 

 

 

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian do treści SIWZ w 

zakresie dokonanych zmian przez Zamawiającego. 

 

 
                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 
                       Insp. ds. zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


