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Wałbrzych, dnia 18.07.2019r.
DZPZ-530-Zp/38/PN-36/19

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawy endoprotezoplastyki pierwotnej, rewizyjnej i onkologicznej - Zp/38/PN-36/19.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 32
Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli
z Pakietu nr 32 pozycję nr 1- System do uzyskiwania osoczowych czynników wzrostu do ortopedii,
osobny pakiet producencki umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.
Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie
wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę wraz z jakością w/w wyrobu
medycznego. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych argumentów przemawiających
za stanowiskiem Zamawiającego.
Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 32 pozycji nr 1 do osobnego pakietu.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 32
Czy Zamawiający dopuści: Profesjonalny, sterylny (podwójna sterylizacja, certyfikowany (unijny
certyfikat wyrobu medycznego wyprodukowanego w Polsce) zamknięty zestaw jednorazowy wraz z
elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego, umożliwiający
wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek krwi z krwi obwodowej pacjenta, z 20 ml krwi
uzyskuje się 4,5- 5 ml koncentratu PRP. System daje możliwość dowolnego sterowania stężeniem
PRP, PPP. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art.30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany
dopuścić rozwiązanie równoważne lub lepsze z opisywanym. System zawiera wszelkie niezbędne
elementy do przygotowywania PRP bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Szpital w celu
wykonania zabiegu tj.:
 Zestaw do pobrania krwi (strzykawka 20 ml, motylek)
 5 ml antykoagulantu Citra-Lock
 Tuba separująca zawierająca porty typu luer-lock (20 ml)
 korki zabezpieczające tubę separującą wraz z dodatkowym łącznikiem
 1 strzykawka do podania PRP 5 ml
 1 strzykawka do podania PPP 10 ml
 2 x igła 08x40mm do podania osocza
 2 x igła 04x 19mm do podania osocza
 mata sterylna
 jałowe rękawiczki do wykonania zabiegu
 podstawka do tuby separującej
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 3, dot. pakietu nr 12 i 19
Czy z racji na niewielka ilość szacowanych zestawów i nieproporcjonalnie duży koszy zestawu i
komisu implantów Zamawiający dopuści możliwość zabezpieczeni przez dostawce w instrumentarium
i implanty system „loaner set”- dostawa na zaplanowany zabieg w dniu poprzedzającym procedurę
medyczna (instrumentarium wraz z pełnym zestawem implantów) oraz zostanie odebrane od
Zamawiającego po wykonanym zabiegu. Wykonawca nie tworzył by banku implantów na stanie
Zamawiającego.
W wypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o weryfikacje parametrów ocenianych w postepowaniutermin uzupełnienia komisu implantów na termin dostarczeni zestawu od daty zamówienia.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
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