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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę implantów laryngologicznych,  Nr sprawy: ZP-21-066UN 
 
Zamawiający działając na podstawie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
Dot. załącznika nr 1 do SWZ– opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1 Czy zamawiający przez zapis w 
parametrach wymaganych: „Procesor mowy kompatybilny z implantem ślimakowym firmy COCHLEAR, typ: 
NUCLEUS 24 / NUCLEUS FREEDOM / CL500 i CL600” miał na myśli : „Procesor mowy kompatybilny z implantem 
ślimakowym firmy COCHLEAR, typ: NUCLEUS 24 / NUCLEUS FREEDOM / CI500 i CI600” Uzasadnienie: 
Prawdopodobnie doszło do oczywistej omyłki drukarskiej.  
Odp. Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej  i w załączniku nr 1 do SWZ powinno być 
„Procesor mowy kompatybilny z implantem ślimakowym firmy COCHLEAR, typ: NUCLEUS 24 / NUCLEUS 
FREEDOM / CI500 i CI600 
 
Pytanie nr 2 
Dot. załącznika nr 1 do SWZ– opis przedmiotu zamówienia – pakiet 1 Czy zamawiający dopuści zapis w 
parametrach wymaganych: „Możliwość dostarczenia procesora jednomodułowego zasilanego wbudowanym 
akumulatorem”?  
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie  
 
Pytanie nr 3 
Dot. załącznika nr 1 do SWZ– opis przedmiotu zamówienia – pakiet 3, pkt 3 Czy Zamawiający dopuści zapis: 
„Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub 
akumulatory.”?  
Odp. Zamawiający dopuszcza zauszny procesor dźwięku zarówno wykorzystujący standardowe, ogólnie 
dostępne baterie jak i akumulatory. 
  
Pytanie nr 4 
Dot. załącznika nr 1 do SWZ– opis przedmiotu zamówienia – pakiet 3, pkt7 Czy Zamawiający dopuści zmianę 
zapisu z: „ Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii.” na „ Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka 
baterii lub zasilanie akumulatorowe – w komplecie zestaw akumulatorów z ładowarką”?  
Odp. Zamawiający dopuszcza zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii lub zasilanie 
akumulatorowe – w komplecie zestaw  akumulatorów z ładowarką.  
 
Pytanie nr 5 
Dot. Załącznika nr 8 do SWZ – projekt umowy, § 1 pkt 5, Czy zamawiający dopuści zmianę terminu realizacji 
zamówienia z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienie?    
Odp. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie nr 6 Dotyczy pakietu 3: 
W punkcie nr III.2 Zamawiający przedstawił wymóg by wzmocnienie procesora min. 45 dB HL do 65 db HL, w 
zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga by procesory 
przystosowane były do protezowania ubytków słuchu na poziomie średnim45 dB BC, 55 dB BC lub 65 dB BC w 
zależności od potrzeb Zamawiającego? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.  
 
Pytanie nr 7 Dotyczy pakietu 3: 
W punkcie nr III.10 Zamawiający przedstawił wymóg by komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami 
bezprzewodowymi, w tym z telefonem możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez 
konieczności użycia pętli na szyi lub kabli (…). Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści sposób realizacji 
funkcjonalności łączności bezprzewodowej procesora z użyciem urządzenia pośredniczącego, każdorazowo 
dostarczanego w zestawie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.  
 



Pytanie nr 8 Dotyczy pakietu 3: 
W punkcie nr III.11 Zamawiający przedstawił wymóg: „Pełne dopasowanie procesora dźwięku możliwe poprzez 
przewodowy interfejs ( np. NOAH –link )oraz bezprzewodowy (bez użycia kabli czy bezpośredniego 
podłączenia do przekaźnika lub komputera).” Pytanie 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)? 
Opis przedmiotu zamówienia w obecnym brzmieniu umożliwia zaoferowanie wyłącznie produktów 
australijskiej firmy Cochlear (wyłączny dystrybutor w Polsce: Medicus AIM / Wrocław). Pozytywne odniesienie 
się do przedstawionych pytań poszerzy krąg potencjalnych oferentów oraz umożliwi Pacjentom dostęp do 
rozwiązań słuchowych Oticon Medical, od wielu lat wszczepianych przez SPSKM z bardzo dobrymi rezultatami. 
Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.  
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