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Katowice, dn. 12.01.2017r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy :

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę implantów laryngologicznych.
Nr sprawy: ZP-16-132UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), udzielam następujących odpowiedzi :
Pyt. 1 -

W związku z aktualnie prowadzoną przez Państwa procedurą przetargową zwracamy się
z pytaniem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu, a dokładniej warunku
dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej – jakim jest wykonanie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostaw implantów
laryngologicznych zakotwiczonych w kości skroniowej, każda dostawa o wartości min.
200.000,00 PLN brutto.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymóg ten mógł być spełniony poprzez wykazanie jednej
dostawy o wartości min. 200.000,00 PLN?”
Prośbę motywujemy tym, że:
- rynek implantów jest bardzo rozdrobniony i mało szpitali podpisuje kontrakty opiewające na
wymaganą wartość,?

Odp.: Zamawiający zmienia treść warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w Rozdz.V pkt.4.1 SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie:
4.1 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę implantów laryngologicznych zakotwiczonych
w kości skroniowej o wartości min. 200.000,00 PLN brutto lub 2 dostawy implantów
laryngologicznych zakotwiczonych w kości skroniowej

każda dostawa o wartości min.

100.000,00 PLN brutto .
Pyt. 2 - Co dokładnie ma na myśli zamawiający pisząc w punkcie 3 podpunkcie 5 parametrów
wymaganych:
„Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji
części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego.
Odp.: Znaczy to możliwość noszenia procesora na opasce elastycznej do momentu zagojenia rany.
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Pyt. 3 - Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rozwiązanie posiadało wskaźnik dźwiękowy i wizualny
o stanie pracy procesora oraz baterii procesora?
Uzasadnienie: Informacja o stanie pracy procesora oraz baterii procesora, kierowana do
użytkownika dwoma kanałami komunikacji ułatwi kontrolę nad urządzeniem.
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale go nie wymaga.
Pyt. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza, aby oferowany implant na przewodnictwo kostne zapewniał
możliwość podłączenia z procesorem o wzmocnieniu do 65 dB HL?
Uzasadnienie: Szeroki zakres wzmocnienia gwarantuje, że każdy pacjent, nawet ten ze znacznym
niedosłuchem mieszanym równym 65 dB HL uzyska niezbędne wzmocnienie.
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale go nie wymaga.

W związku ze zmianą treści warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający działając zgodnie z art.12a pkt.2 ppkt.1 przedłuża termin składania i otwarcia ofert.
Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

30 stycznia 2017r godz.10:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30
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