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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

  

EP/220/73/2020/2                            Szczecin, dnia 02.12.2020 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/73/2020, pn. Dostawa systemu 
implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku 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 2019 r., poz.1843), 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. 

 
ZESTAW 2   

Pytanie 1: (Dotyczy zał. Nr 1A do SIWZ, wymagane parametry graniczne, Zadanie nr.1 pkt. 3.1 i Zadanie nr.2 

pkt. 1.2.)  
Czy Zamawiający dopuści Zauszny procesor dźwięku z zakresem wzmocnienia procesora 55 dB lub więcej 

wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory. Podać typ baterii.” ? 

Uzasadnienie: Akumulatory stanowią alternatywne źródło zasilania procesorów dźwięku. Akumulatory podlegają 
wielokrotnemu ładowaniu, co znacząco wpływa na komfort użytkowania rozwiązania przez pacjenta.  

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.   

 

Pytanie 2: (Dotyczy zał. Nr 1A do SIWZ, wymagane parametry graniczne, Zadanie nr.1 pkt. 4.3. i Zadanie nr.2 
pkt. 2.2)  

Czy Zamawiający dopuści zapis „Obecność przedstawiciela Wykonawcy wyposażonego w komputer z 
odpowiednim programem służącym do zmiany ustawień procesora dźwięku podczas zakładania procesora celem 

jego dopasowania i w przypadku konieczności zmiany ustawień procesora w czasie jego użytkowania.” 
Uzasadnienie: Przedstawiciel Wykonawcy jest przeszkolony z obsługi oprogramowania do dopasowywania 

procesorów dźwięku, co pozwoli na sprawne dopasowanie procesora podczas pierwszego podłączenia i kolejnych 

ustawień procesora w czasie jego użytkowania.  
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.  
 

Pytanie 3: (Dotyczy zał. Nr 1B do SIWZ, parametry podlegające ocenie jakości, Zadanie nr.1 pkt. 5) Czy 

Zamawiający dopuści zapis: „Możliwość zastosowania modułu przejściowego na implant lub wspornik 
umożliwiającego podłączenie procesora do już założonego implantu, lub uniwersalnego zaczepu procesora 

umożliwiającego podłączenie procesora do już założonego implantu.”? Uzasadnienie: Uniwersalny zaczep 
procesora pozwala na wpięcie do wsporników kilku firm, w tym do rozwiązania magnetycznego, co pozwala na 

zaopatrzenie w rozwiązanie szerszej grupy pacjentów, już posiadających implant. Ponadto bezpośrednie 
połączenie części zaimplantowanej z procesorem bez modułu przejściowego minimalizuje ingerencję w 

konstrukcję systemu.  

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.  
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W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 

- termin składania ofert – z 03.12.2020 r., do godz. 11:00 na dzień 07.12.2020r. do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – z 03.12.2020r., godz. 11:30 na   dzień  07.12.2020r. godz. 11:30.  

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 

 

➢  rozdział XI SIWZ w pkt 6 i 7, który otrzymuje brzmienie: 

„6.Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 07.12.2020 r., do godz. 11 : 00 

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

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych,  budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328.” 

 


