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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-18-046UN 
 
                  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. Pytanie nr 1. W pkt.13 Załącznika dotyczącym parametrów wymaganych Zamawiający wskazał 
wymóg dostarczenia procesora 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. Czy Zamawiający dopuści 
rozwiązanie w którym procesor dźwięków bezprzewodowo komunikuje się z drugim procesorem 
dźwięków (w sytuacji implantacji obustronnej) lub aparatem słuchowym lub innym urządzeniem 
znajdującym się na drugim uchu (niebędącym implantem słuchowym) poprzez kompatybilne 
urządzenie pośredniczące? Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pośredniczącego 
do realizacji bezprzewodowej współpracy procesora dźwięków z  aparatem słuchowym lub innym 
urządzeniem znajdującym się na przeciwległym uchu. 

2. Pytanie nr 2. W pkt.14 Załącznika dotyczącym parametrów wymaganych Zamawiający wskazał 
wymóg dostarczenia (na żądanie zamawiającego) w zestawie do procesora dźwięku drugiego 
urządzenia do umieszczania na drugim uchu, współpracującego w technologii bezprzewodowej 
z procesorem dźwięku pozwalającego na zintegrowane obustronnie przetwarzanie dźwięku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie, na jego żądanie, z zestawem procesora dźwięków drugiego 
urządzenia do umieszczenia na drugim uchu współpracującego w technologii bezprzewodowej 
z procesorem dźwięku poprzez kompatybilne urządzenie pośredniczące, pozwalające na obustronne 
przetwarzanie dźwięku? Odp. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia z zestawem procesora 
dźwięków drugiego urządzenia do umieszczenia na drugim  uchu, które współpracowałoby 
w technologii bezprzewodowej poprzez urządzenie pośredniczące.  

3. Pytanie nr 3. W związku z pyt. Nr 1 i 2 prosimy o odpowiedź. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 
kompatybilne urządzenie pośredniczące mogło nie być urządzeniem medycznym? Odp. Zamawiający 
nie dopuszcza urządzenia pośredniczącego.  

4. Pytanie nr 4. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści Wykonawcę, który 
posiada mniej niż 16 rzeczywistych kanałów stymulacji? Odp. Zamawiający dopuszcza.  

5. Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który w swojej ofercie nie posiada rozwiązania, 
które umożliwiałoby permodiolarne umiejscowienie elektrod? Odp. Zamawiający nie dopuszcza- 
zgodnie z SIWZ. Perimodiolarne umieszczenie elektrody umożliwia ścisłe jej przyleganie 
do wrzeciona co przekłada się na lepszą transmisję impulsów i tym samym zmniejszenie 
zapotrzebowania energetycznego procesora.   

6. Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który nie ma możliwości bezprzewodowego 
komunikowania się z drugim procesorem dźwięku lub aparatem słuchowym lub innym urządzeniem 
znajdującym się na drugim uchu? Odp. Zamawiający nie dopuszcza- zgodnie z SIWZ. 

7. Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który nie ma możliwości dostarczenia drugiego 
urządzenia do umieszczenia na drugim uchu, które współpracuje w technologii bezprzewodowej 
z procesorem dźwięku? Odp. Zamawiający nie dopuszcza- zgodnie z SIWZ. 
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