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Katowice, dnia 07.03.2018r  

 
WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę implantów laryngologicznych 
                          Nr sprawy : ZP-18-010UN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, 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 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 

1. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Możliwość wyboru elektrody do różnego rodzaju 
warunków anatomicznych w uchu pacjenta ( w tym możliwość dostarczenia implantu z elektrodą 
prostą  dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrody z układem perimodiolarnym)”? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Procesor dźwięku z możliwością 
bezprzewodowego komunikowania się z drugim procesorem dźwięku (w sytuacji implantacji 
obustronnej) lub z aparatem słuchowym lub innym urządzeniem znajdującym się na drugim uchu 
(niebędącym implantem słuchowym )pozwalającym na zintegrowane obustronne przetwarzanie 
dźwięku.”? Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „W zestawie do procesora dźwięku, na żądanie 
zamawiającego, dołączone drugie urządzenie do umieszczania na drugim uchu, współpracujące w 
technologii bezprzewodowej z procesorem dźwięku pozwalające na zintegrowane obustronnie 
przetwarzanie dźwięku.”? Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

4. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Możliwość zastosowania procesora dźwięku 
przystosowanego dla pacjentów z częściową  głuchotą (stymulacja elektroakustyczna, procesor 
z wbudowanym  aparatem  słuchowym)”? Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

5. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących wykazania wykonania w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy) – w tym okresie, co najmniej:  
2 dostawy implantów ślimakowych o łącznej wartości dostaw min. 1 000 000,00 PLN brutto, przy 
czym wartość przynajmniej jednej dostawy musi wynosić minimum 500 000,00 PLN brutto”? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

6. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający poza bateriami dopuści rozwiązanie wykorzystujące akumulatory, jako 
alternatywne i ekologiczne źródło zasilania procesora dźwięku? 

              Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
7. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści, aby z myślą o pacjentach, w rozwiązaniu zaoferowana została 

jedna paczka jednorazowych baterii lub dwa akumulatory wielokrotnego użytku? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

8. Pakiet nr 3.  Czy Zamawiający wymaga by procesory przystosowane były do protezowania ubytków 
słuchu na poziomie średnio 45 dB BC, 55 dB BC lub 65 dB BC w zależności od potrzeb 
Zamawiającego? Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. 

9. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści sposób realizacji funkcjonalności łączności bezprzewodowej 
procesora z użyciem urządzenia pośredniczącego, każdorazowo dostarczanego w zestawie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

10. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów posiadających możliwość wykonania 
pełnego dopasowania poprzez przewodowy interfejs ( np. NOAH –link ) lub bezprzewodowy (bez 
użycia kabli czy bezpośredniego podłączenia do przekaźnika lub komputera)? Odp. Zamawiający 
dopuszcza. 

11. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści implant magnetyczny podskórny mocowany za pomocą min. 4 
mini śrub o długości nie przekraczającej 4 mm? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

12. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści implant magnetyczny podskórny nie wymagający dystansów 
i pasujący dla każdego pacjenta(dziecko i osoba dorosła)?  Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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13. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści niezbędny, kompletny osprzęt chirurgiczny wymagany 
do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania, miarki, wzornik? Odp. Zamawiający 
dopuszcza. 

14. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści Cyfrowy procesor dźwięku – Wzmocnienie procesora 45 dB HL 
– max. 55 dB HL w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego? Odp. Zamawiający 
nie dopuszcza procesora cyfrowego o wzmocnieniu 45dB HL- max. 55 dB HL. 
Zamawiający wymaga wzmocnienia procesora cyfrowego dźwięku 45 dB HL - max. 65 dB HL 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

15. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści regulację tonów niskich przy pomocy oprogramowania 
do ustawiania? Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

16. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez „Komunikacja procesora dźwięku 
z akcesoriami bezprzewodowymi, w tym z telefonem możliwa poprzez łączność  
bezpośrednio z procesorem  bez konieczności użycia pętli na szyi  lub kabli, możliwość sterowania  
procesorem za pomocą pilota lub aplikacji na telefon”? Odp. Zamawiający dopuszcza 
ale nie wymaga. 

17. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści Pełne dopasowanie procesora dźwięku możliwe poprzez 
przewodowy interfejs ( np. NOAH –link lub Hi-Pro)? Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

18. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści wielokanałowy mikrofon kierunkowy bez funkcji kompensacji 
pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej? Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie 
z SIWZ. 

19. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów kompatybilnych ze wszystkimi 
systemami Ponto posiadającymi wspornik oraz wybranymi popularnymi wspornikami Cochlear 
(BA200)? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

20. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów kompatybilnych z systemami 
posiadającymi wspornik, ale które nie są kompatybilne z systemami magnetycznymi innych 
producentów? Odp. Zamawiający dopuszcza.  

21. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów posiadających złącze uniwersalne, 
zatrzaskujących się tylko na zewnątrz wspornika? Odp. Zamawiający dopuszcza. 

22. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów dedykowanych do pracy po prawej 
lub lewej stronie, do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego i Pacjentów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

23. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesorów spełniających powyższe kryterium, 
z zastrzeżeniem że posiadają 15 kanałów przetwarzania sygnału? Odp. Zamawiający dopuszcza 
ale nie wymaga. 

24. Pakiet nr 4. Czy Zamawiający dopuści sposób realizacji funkcjonalności łączności bezprzewodowej 
procesora z użyciem urządzenia pośredniczącego, każdorazowo dostarczanego w zestawie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

 
 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  
 

 

 

 

 

 
 


