
 

 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

w Olsztynie 
10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30 

tel. 89 524-53-50            fax. 89 541-30-93 
Regon 280314632 NIP 739-369-67-39 

 

 
Nr sprawy 11/2019                                  Olsztyn, dn. 2 kwietnia 2019 r. 

 
 
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę implantów”.  

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 
zadane przez uczestników postępowania. 

 
 

PYTANIA i ODPOWIEDZI  
Zestaw I 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie 19 wymaga stymulatora o poniższych parametrach: 
- Stymulator charakteryzujący się możliwością zmiany napięcia prądu przy zachowaniu stałego jego 
natężenia; 
- Programator pacjenta załączony do zestawu, pracujący bezprzewodowo; 
- Stymulator wyposażony w elektrodę mózgową ośmiokontaktową, kierunkową o długości styków 
1,5mm i odstępami pomiędzy stykami 0,5 mm i 1,5 mm – do wyboru prze Zamawiającego; 
- Powierzchnia stymulacji elektrody 7,5 mm lub 10,5 mm, w zależności od potrzeb; 
- Elastyczny (minimum 10%), rozciągliwy na całej długości łącznik do elektrody; 
- Nisko profilowy system do mocowania elektrody z automatycznym systemem mocującym;  
- Elektrody mikro-makro wraz z prowadnicami w ilości 5 sztuk dla jednego zestawu do głębokiej 
stymulacji mózgu; 
- Kabli do elektrod mikro i makro podlegające resterylizacji – w użyczeniu; 
- Adaptera łączącego osprzęt systemu 4 kontaktowego z 8 kontaktowym; 
- W bezpłatnym użyczeniu programator lekarza umożliwiający przechowywanie historii, 
programowania i eksport danych do komputera osobistego w powszechnie dostepnych programach; 
- W bezpłatnym użyczeniu system MER współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego 
systemem ISI firmy Inomed. System musi umożliwić pełny zapis danych i ich eksport do analizy przez 
komputer osobisty; 
- W bezpłatnym użyczeniu Mikro Driver kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego ramą 
stereotaktyczną CRW firmy Radionix? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stymulator o takich parametrach, nie wymaga. 
 
Zestaw II 
Pytanie 1 dot. Pak. 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści implant o poniższych parametrach: 
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- wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do stabilizacji międzykręgowej, tylnej 
odcinka lędźwiowego (TLIF/PLIF) o kształcie wygiętych bloków; 
- implanty w 12 rozmiarach: wys. 7-17mm ze skokiem co 2mm), dłg. 26 i 30mm oraz szer. 
11mm;  
- możliwość umieszczenia implantu z lewej lub prawej strony wzgl. osi kręgosłupa; 
- duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne 
zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów; 
- otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego 
lub przerost tkanką kostną; 
- trzy tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; 
- stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana 
powierzchnia kontaktu z kręgami; 
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; 
- każdy implant osobno, sterylnie pakowany; 
- narzędzia umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemników do 
sterylizacji; 
- poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, 
zawierające m.in. dystraktory w 6 rozmiarach, retraktory w 4 rozmiarach, przymiary próbne do 
każdego rozmiaru implantu, narzędzia do wybierania materiału z L/P strony, narzędzie do zakładania 
implantu z L/P strony oraz podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego; 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 dot. Pak. 1 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści implant o poniższych parametrach: 
- implanty do międzytrzonowej,  tylnej stabilizacji odcinka lędźwiowego o kształcie gra-
niastosłupa czworokątnego  z piramidkowym czołem, zębatymi powierzchniami dotrzonowymi, 
przelotowym wertykalnym kanałem do wypełniania materiałem kostnym lub zastępczym ; 
- Wykonane z tworzywa PEEK OPTIMA z tantalowymi  znacznikami RTG 
- duże zębate powierzchnie dotrzonowe  umożliwiające  uzyskanie maksymalnego kon-taktu z 
kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów; 
- stabilizacja pierwotna - mocowanie press-fit zwiększające stabilność założonego im-plantu; 
- perforowane ścianki boczne  zwiększają powierzchnie kontaktu z przerastającą implant tkanka 
kostną; 
- w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty pochylone pod kątem 00, 50 oraz 
80; 
- implanty o wysokościach od 7 mm do 13 mm co 1mm oraz 15 i 17 mm, szerokościach 8,5 oraz 
10,5 mm, długościach 22 i 26 mm; 
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; 
- każdy implant osobno, sterylnie pakowany;   
- przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; 
- widełkowy system mocowania implantu podczas wprowadzania; 
- metalowy perforowany kosz na narzędzia 
- aluminiowy kontener z filtrem teflonowym wielokrotnego 
-  poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, 
zawierające m.in. łopatki do odsuwania nerwów, raszple do przygotowania loży pod implant oraz 
narzędzia do wyrównywania powierzchni loży; 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 dot. Pak. 1 poz. 3 
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Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach: 
- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-
krzyżowego kręgosłupa; 
- śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą 

-50mm, ze 
skokiem co 5mm; 6mm ,7mm ,8mm o dłg. 30-60mm, ze skokiem co 5mm)   
- śruby perforowane do cementowania:  śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z 
sztywną, otwartą „głową” ( fi 5,5mm, dłg. 35-50mm; fi 6,5mm, dłg.35-80mm – wszystkie ze skokiem 
co 5mm:  
- śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; 
- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; 
- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; 
- atraumatyczne zakończenie śruby; 
- wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się 
„ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego;   
- kaniule do śrub augumentacyjnych – kaniule do podawania cementu, wkręcane do środka 
śruby, pakowane pojedynczo, sterylne.  
- -500mm (atraumatyczne, bez konieczności 
docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm 
(60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm); 
- -100mm, w 11 rozmiarach, ze 
skokiem co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.); 
- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej; 
- poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej 
długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm) oraz  do wyboru poprzeczki w 7 
rozmiarach z możliwością wielokątowego jej ustawienia względem prętów bez doginania  dł od 35-
107mm  
- poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; 
- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący ; 
- element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; 
- możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, 
kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi; 
- w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie 
redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza 
pola operacyjnego; 
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; 
- narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych 
pojemnikach do sterylizacji; 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 dot. Pak. 3  
Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach: 
- wykonane z PEEK OPTIMA  pokrytego spienionym tytanem częściowo - przezierne, ząbkowane 
implanty do międzykręgowej, tylnej  stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie 
cylindrycznych bloków ze ściętymi powierzchniami  przednią i tylną; 
- implanty w dziesięciu rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm 
(głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); 
- w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają boczny kształt klinów 
pochylonych pod kątem  50; 
- implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; 



4 
 

- zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; 
cylindryczny otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, mate-riału 
syntetycznego oraz przerost tkanką kostną; 
- dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; 
- stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana 
powierzchnia kontaktu z kręgami; 
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; 
- każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; 
- narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; 
- rozporowe, niegwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; 
- przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu;  
- podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; 
- plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; 
- poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 dot. Pak. 6 
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia pozycji 1,2,8,10,11 i utworzenia z nich nowego 
pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
Pytanie 6 dot. Pak. 6 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki programowalnej płynnie od 0 do 200 mm 
H2O, w tytanowej obudowie z przedzbiornikiem, z kompletem drenów, dokomorym dł 25 cm, 
dootrzewnowym dł 120 cm, zmiana ciśnien niezależna od źródeł zewnętrznego zasilania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 dot. Pak. 6 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki typu miniNAV, in-line, cylindryczna o 
średnicy zewnętrznej 2,8 mm, z przedzbiornikiem, z kompletem drenów, dokomorowym dł 25 cm, 
dootrzewnowym dł 120 cm, zastawka w tytanowej obudowie, mechanizm kulka w stożku z szafirową 
kulka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 dot. Pak 6 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornika typu Rickham o średnicy 14 i 20 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 dot. Pak. 6. Poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia antysyfonowego o różnych ciśnieniach 
otwarcia 150, 200, 250, 300 mm H2O (do wyboru przez Zamawiającego), działające tylko w pozycji 
pionowej, średnica 4,6 mm długość całkowita z łącznikami 23,7 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Zestaw III 
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Zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu nr 11/2019 dostawa implantów:  
Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) poprzez nadanie § 3 ust. 6 
następującego brzmienia: „Przechowywany w „Banku” asortyment będzie własnością Wykonawcy do 
momentu pobrania go przez Zamawiającego z „Banku”.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje zapis w § 3 ust. 6 umowy poprzez zamianę słowa wykorzystania na 
pobrania. 
 
Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) poprzez nadanie § 5 ust. 8 
następującego brzmienia: „Strony dopuszczają rozliczenie za realizację zamówienia fakturami 
częściowymi za faktycznie dostarczony i pobrany z „Banku” przez Zamawiającego asortyment.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje zapis w § 5 ust. 8 umowy poprzez zamianę słowa wykorzystany na 
pobrany. 
 
Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) poprzez dodanie § 3 ust. 16 zdania 
o następującej treści: „Zamawiający jest zobowiązany do kontroli terminu ważności wyrobów 
pozostających w „Banku”. Zamawiający jest zobowiązany do pobierania wyrobów z „Banku” zgodnie z 
regułą FEFO (first expired – first out). Wyroby, którym upłynął termin ważności, nie mogą zostać 
pobrane z „Banku” przez Zamawiającego.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje poprzez wpisanie ust. 16 zdania: „Zamawiający jest uprawniony do 
kontroli terminu ważności wyrobów pozostających w „Banku”. Zamawiający do pobierania wyrobów 
z „Banku” będzie stosował regułę FEFO (first expired – first out). Wyroby, którym upłynął termin 
ważności, nie będą pobrane z „Banku” przez Zamawiającego i zostaną zwrócone Wykonawcy na jego 
koszt.” 
 
Zestaw IV 
 
  Pytanie 1 do zadania nr 1  
Czy zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr 2 dopuszcza?:  
- Klatki anatomiczne, umożliwiające lordotyzację segmentu ruchowego kręgosłupa.  
- Materiał: specjalna odmiana PEEK z domieszką włókien węglowych Carbon Fiber Reinforced Polimer 
(CFRP) – poliwęglan  
- Duża powierzchnia styku implantu z sąsiadującymi trzonami kręgów  
- Implanty zaopatrzone w dodatkowy system kotwiczenia w przestrzeni międzykręgowej (karbowana 
powierzchnia górna i dolna).  
- Implanty zaopatrzone w nieprzezierne dla promieni RTG znaczniki radiologiczne. Wysokość 
implantów w zakresie 7-13mm (skok co 1 mm).  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 do zadania nr 1  
Czy zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycji nr 3 dopuszcza?:  
- Śruby tytanowe, transpedikularne, wieloosiowe, dwukorowe, podwójnie gwintowane z 
zaokrąglonym końcem, otwarte od góry  
- Długość śrub w granicach 35mm-55mm, średnica: 5mm, 6mm, 7mm.  
- W zestawie specjalna kaniula do śrub perforowanych umożliwiające adaptację cementu  
- Zestaw umożliwiający przeprowadzanie kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji równoległej 
segmentu, redukcji kręgozmyku.  
- zestaw zawiera: 4 śruby, 2 pręty, 4 blokady, 1 kaniula do cementu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 do zadania nr 2  
Czy zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr 2 dopuszcza?:  
- blokowanie śruby za pomocą mechanizmu zapadkowego umiejscowionego w klatce powodującego 
brak możliwości wycofania się śruby?  
- pozostałe parametry Zamawiającego bez zmian.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 do zadania nr 1  
Czy zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z 
użyciem implantów w zadaniu nr 1 możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania 
operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowe 
zabiegi. Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby 
wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72godzin przed planowaną operacją. 
Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa wykonawca?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 do zadania nr 2  
Czy zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z 
użyciem implantów w zadaniu nr 2 w pozycji nr 3 możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium 
do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na 
jednorazowe zabiegi. Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, 
byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72godzin przed planowaną 
operacją. Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa wykonawca?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 do zadania nr 2  
Czy zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość wykonywanych zabiegów planowych z 
użyciem implantów w zadaniu nr 2 w pozycji nr 5 możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium 
do wykonania operacji, oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na 
jednorazowe zabiegi. Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, 
byłyby wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy do 72godzin przed planowaną 
operacją. Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa wykonawca?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 do zadania nr 11  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 z pakietu 11, w celu zwiększenia 
konkurencyjności ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 1 do umowy 
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 3 ust. 6 wzoru umowy 
na następujące:  
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„Zamawiający nabywa prawo własności przechowywanego w „Banku” asortymentu w momencie jego 
wykorzystania przez Zamawiającego”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzował treść § 3 ust. 6 – patrz ww. odpowiedź Zestaw III.   
 
Zestaw V 

 

1. w Zadaniu nr 3 „Implanty międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych” 

 klatki prostopadłościenne, proste, jednostronnie wypukłe, kątowe, kolczyste, 

 klatki wykonane z PEEK, umożliwiające wykonanie badań CT, MRI, 

 możliwość wykonania stabilizacji do trzech poziomów bez konieczności użycia płyty przedniej 

 wsuwana klatka dostosowana geometrycznie do anatomii i fizjologii w odcinku szyjnym 

kręgosłupa odtwarzająca lordozę szyjną;  

 wszystkie klatki w zakresie wysokości od 4 do 10 mm stopniowane co 1 mm o głębokości  

13 i 15mm, szerokości 15 i 19mm;  

 dostępne implanty posiadające dodatkowe tytanowe kolce na górnej i dolnej powierzchni, 

zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją oraz pełniące jednocześnie funkcję 

markerów celem identyfikacji śród- i pooperacyjnej, 

 duża powierzchnia kontaktu zapewniająca stabilny kontakt z tkanką kostną,  

 kompletne instrumentarium umożliwiające precyzyjne osadzenie się implantów w przestrzeni 

międzytrzonowej (implanty próbne, wprowadzacz klatek z ogranicznikiem mocowany od 

przodu klatki poprzez gwintowany otwór) 

 4 znaczniki radiologiczne  

 implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Zestaw VI 
Pytanie nr 1 do pakietu nr 15. 
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w zadaniu numer 15 zestawu do stymulacji rdzenia 
kręgowego, w którego skład wchodzą: 
• Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy stałonapięciowy, 16 kontaktowy, nieładowalny pozwalający 
pacjentowi na wykonywanie badań MRI całego ciała w aparatach 1,5T  
• Programator pacjenta umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z możliwością włączenia i 
wyłączenia stymulatora. 
• Łączniki do stymulacji próbnej o długości do wyboru 20, 40 i 60 cm 
• kabel do stymulacji testowej  
• Elektrody 16-kontaktowej dwu lub trójkolumnowej z możliwością podłączenia elektrody 
bezpośrednio do generatora i długością przewodu elektrod do wyboru 65 i 90cm, gwarantującej 
pacjentowi dostęp do badania MRI.  
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

Pytanie nr 2 do pakietu nr 15. 
Zamawiający w opisie SIWZ, jako jeden z wymogów wymienił "możliwość wykonywania badań MRI w 
aparatach 1,5T". Czy ten zapis oznacza, że każdy pacjent po zaimplantowaniu stymulatora w 
połączeniu z elektrodą 8, 16 jak i 20-kontaktową powinien mieć możliwość wykonania takiego 
badania? 
Odpowiedź: 
Nie wymaga. 
 
Pytanie nr 3 do pakietu nr 15. 
Czy Zamawiający wymaga aby pacjent po zaimplantowaniu stymulatora oraz elektrody, miał 
możliwość wykonania badania MRI całego ciała, bez względu na miejsce (poziom) implantacji 
elektrody? 
Odpowiedź: 
Nie wymaga. 
 
Zestaw VII 
Pytanie 1. Dotyczy zadania 15. Asortyment do stymulacji rdzenia: 
W w/w postępowaniu zamawiający zamawia 5 zestawów klasycznych stymulatorów 
rdzeniowych, o niskich czestotliwościach. Czy zamawiajcy zdecydowałby się na 
wyłonienie z tej grupy odrębnego pakietu na stymulatory wysokiej czestotliwosci, które 
stanowią uzupelnienie oferty stymulatorowej i alternatywe dla stymulatorow nieskiej 
czestotliwości, w sytuacji, gdy niska czętotliwość nie przynosi oczekiwanych rezultatów 
terapeutycznych? 
Parametry proponowanego stymulatora wysokiej częstotliwości: 
Bezprzewodowy zestaw do stymulacji rdzenia wysokimi częstotliwościami (HF), 
składający się z 1 elektrody 8 kontaktowej z wbudowanym w przebieg elektrody 
stymulatorem. W zestawie: system do implantacji z przezskórną kotwicą, 1 ładowarka, 2 
ładowalnych transmiterów zewnętrzne. Parametry techniczne: 
• Bezprzewodowy stymulator rdzeniowy dostarczający stymulację wysokiej 
częstotliwości (HF) w zakresach od 1kHz do 10 KHz oraz stymulację 
burst/spikes. 
• Elektroda 8 kontaktowa wraz z wbudowanym w przebieg elektrody 
stymulatorem. 
• Długość elektrody wraz ze stymulatorem – 45 cm, z możliwością przycięcia 
do wymaganej długości. 
• Możliwość wykonania rezonansu całego ciała : 1,5 oraz 3 Tesla 
• Transmiter zewnętrzny ładowalny – 2 szt 
• Ładowarka do transmiterów zewnętrznych 
• System niewymagający operacyjnej wymiany baterii po jej wyczerpaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Zestaw VIII 
 SIWZ:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W 
przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę 
w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia.  
Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę, jednak w takim przypadku musi to wynikać bezpośrednio z umowy 
Konsorcjum lub na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa. 
 
Pytania dotyczące treści umowy:  
1. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w 
przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany 
cen w aneksie do umowy”?  
Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie 
akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
2. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany 
obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?  
Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział tego typu sytuację we wzorze umowy § 5 ust. 3 pkt 1 ppkt a – patrz również 
wzór umowy § 3 ust. 3. 
 
 
Przedmiot zamówienia:  
Zadanie nr 5 
 
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu banku protez kości czaszki? Towar będący przedmiotem 
umowy jest stale dostępny i gwarantujemy jego dostawę w wymaganym przez Zamawiającego 
terminie?  
Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje o od wymogu banku protez kości czaszki. 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 
http://szpital.uwm.edu.pl  

 

http://szpital.uwm.edu.pl/

