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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/33/2017/2                                                                25.05.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/33/2017 pn.: Dostawa materiałów 
biologicznych niezbędnych do wykonywania zabiegów operacyjnych wraz z dzierżawą wirówek dla 

SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 
 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 2 
 

Dotyczy zadania nr 1 

 

Czy w zadaniu nr 1 poz. 2.1 Zamawiający miał na myśli KOMPLET składający się z taśmy poliestrowej do 

rekonstrukcji więzadła rzepki w rozmiarze 30 x 800mm, dostarczanej wraz z igłą do przeprowadzania taśmy                        

o długości 20cm? 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Czy w zadaniu nr 1 poz. 2.2 Zamawiający miał na myśli KOMPLET składający się z taśmy poliestrowej do 

rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego w rozmiarze 10 x 500mm, dostarczanej wraz z igłą 20cm                                  

oraz klamrą-skoblem 6mm x 23mm? 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Czy w zadaniu nr 1 poz. 2.3 Zamawiający miał na myśli KOMPLET składający się z taśmy poliestrowej do 

rekonstrukcji ścięgna Achillesa w rozmiarze 20 x 800mm, dostarczanej wraz z igłą do przeprowadzania taśmy                    

o długości 20cm? 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

ZESTAW 3 

 

Dotyczy zadania nr 1 

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 pozycji 1: Zestaw do pozyskiwania  plazmy 

bogatopłytkowej optymalnej pod względem parametrów biologicznych separacji  PRP. Zestaw całkowicie 

zamknięty, nie wymagający  dodania jakichkolwiek czynników zewnętrznych, czy przelewania materiału. 

Zestaw pozwalający uzyskanie 4 ML PRP o regulowanej koncentracji płytek minimum x 1.6  pozyskiwane z 
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8ml krwi.  Zanieczyszczenie otrzymanego preparatu erytrocytami poniżej 0,3%. Czas wirowania wynosi  5 

minut.  W  komplecie fiolka z separatorem żelowym,  zestaw do poboru krwi oraz zestaw do pobrania 

gotowego produktu. W ilości 400 zestawów.  Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do 

tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu  nr 3 pozycji nr 2:  zestaw 3 sterylnych tub do 

pozyskiwania autologicznej trombiny. Tuby podciśnieniowe przeznaczone do uzyskanie około 4.5ml 

autologicznej trombiny z 8ml krwi. Opakowanie umożliwiające użycie pojedynczej tuby. Zgoda na powyższe 

pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania 

korzystniejszej cenowo oferty.  Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania 

większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na na zaoferowanie w zadaniu  nr 3 pozycji nr 3:  Jednorazowy, próżniowy 

system, służący do uzyskiwania od 4 do 18ml koncentratu komórek macierzystych z 8-32ml szpiku pacjenta. 

Separacja z wykorzystaniem tiksotropowego, żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom 

zanieczyszczenia koncentratu erytrocytami ≤0,5% i granulocytami ≤13%. Możliwość dodatkowego 

zwiększenia koncentracji preparatu. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew, 

ograniczający jakikolwiek kontakt operatora z krwią pacjenta. Zestaw musi zawierać trokar do pobierania 

szpiku oraz konektory transferowe do przetaczania preparatu. Zgoda na powyższe parametry pozwoli na 

przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo 

oferty. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 pozycji nr 3: Zestaw do pozyskiwania 

komórek macierzystych ze szpiku. Zestaw całkowicie zamknięty, nie wymagający  dodania jakichkolwiek 

czynników zewnętrznych, czy przelewania materiału. Zestaw pozwalający na uzyskanie minimum 8ml 

koncentratu z min 20ml szpiku. W komplecie trokar do pobierania szpiku, 2 tuby separacyjne, 2 zestawy do 

transferu z igłami, kaniula 80mm. Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania 

większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 pozycji 1.3 opakowanie granulat  wielkości 

15cm3, zamiast 16cm3? Zgoda na powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej 

ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania korzystniejszej cenowo oferty. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 Syntetyczny substytut kości w postaci litych 

bloczków o wymiarach w pozycji 2.1: prostopadłościan 5 x 10 x 10mm, pozycji 2.2: prostopadłościan 5 x 10 

x 20mm, pozycji 2.3: Klin 15 x 20 x 6 x 4mm, pozycji 2.4: cylinder 5 x 10mm. Zgoda na powyższe parametry 

pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie uzyskania 

korzystniejszej cenowo oferty. 
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Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 pozycji nr 4 wirówki o masie poniżej 15kg, 

ale nie mniejszej niż 9kg oraz łącznie 12 gniazdami z osłonami na separatory i przeciwwagi? Zgoda na 

powyższe parametry pozwoli na przystąpienie do tego zadania większej ilości oferentów, a co za tym idzie 

uzyskania korzystniejszej cenowo oferty. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

- termin składania ofert – z 29.05.2017r., do godz. 09:00 na 30.05.2017r., do godz. 
09:00, 

- otwarcie ofert – z 29.05.2017r. o godz. 09:30 na 30.05.2016r. o godz. 09:30. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 30.05.2017r., do godz. 09:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 

 
 

                                                           DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                                                                                               Małgorzata Usielska 


