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Nr postępowania SZP-332-41PN/2021                                      Olsztyn, dnia 08-06-2021r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:   Procesor dźwięku, filtry, szyny palcowe, osprzęt 

do Infant Flow, rękawice 

      Na podstawie art. 284  Ustawy  Prawo zamówień publicznych Dz. U.   z 11-09-2019r.  poz. nr 

2019)  Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia  treść 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/  
 
 

 Pytanie 1 – SWZ, zadanie 1, punkt 1:  

Dotyczy: „Implanty w pełni kompatybilne i współpracujące z implantami ślimakowymi, CI24M, CI24R, CI24E, 
CI422, CI512, CI522, CI532, CI612,, CI622, CI632”  

Czy Zamawiający dopuści: „procesory dźwięku w pełni kompatybilne i współpracujące z implantami 
ślimakowymi: CI24M, CI24R, CI24E, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612,, CI622, CI632”?  
Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor 
dźwięku”.  

Odpowiedź. W postępowaniu użyto sformułowania „Implant” które oznacza „procesor dźwięku”. 

 

Pytanie 2 – SWZ, zadanie 1, punkt 5:  

Dotyczy: „W ramach zamówienia Zamawiający wymaga dodatkowego przewodu dla każdego implantu 
łączącego procesor z transmiterem lub przewodu zintegrowanego z transmiterem”  
Czy Zamawiający dopuści: „zapewnienie przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium (transmiter wraz z 
dedykowanym przewodem, kompatybilne z oferowanymi procesorami dźwięku), potrzebne do przeprowadzenia 
ustawień procesora dźwięku – na czas ustawień procesora dźwięku, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie”?  

Odpowiedź. Dopuszcza się proponowanie rozwiązanie. 

 

 

Pytanie 3 – SWZ, zadanie 1, punkt 7:  

Dotyczy: „Implanty mają być odporne na wnikanie pyłu i zachlapanie wodą: stopień ochrony minimum IP54”.  

Czy Zamawiający dopuści: „Procesory dźwięku mają być odporne na wnikanie pyłu i zachlapanie wodą: stopień 
ochrony minimum IP54”?  
Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor 
dźwięku”.  

Odpowiedź. W postępowaniu użyto sformułowania „Implant” które oznacza „procesor dźwięku”. 

 

Pytanie 4 –SWZ, zadanie 1, punkt 13:  

Czy Zamawiający dopuści „Gwarancja producenta udzielana na procesor dźwięku – minimum 36 miesięcy 
(parametr oceniany).”  
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Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor 
dźwięku”. Gwarancja producenta na procesor dźwięku wynosząca 36 miesięcy jest standardowym oferowanym 
okresem gwarancji.  

Odpowiedź: ulega modyfikacji treść SWZ w zakresie ilości miesięcy i punktacji dot. okresu gwarancji na 

przedmiot zamówienia. W zał. nr 2 pkt 13 tabeli zad. nr 1  otrzymuje brzmienie 
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Gwarancja producenta 
udzielana na implant- 
minimum  60 
miesięcy.(parametr 
oceniany) 

Tak podać ilość miesięcy.  

A – 36 miesięcy = 0pkt. 

B - 48 miesięcy = 30 pkt. 

C -48 i więcej +40 pkt. 

  
 

 

 

 

Pytanie 5 –SWZ, zadanie 1, punkt 14:  
Dotyczy: „Instrukcja użytkowania implantu dla pacjenta w j. polskim (wersja papierowa lub elektroniczna)”  

Czy Zamawiający dopuści: Instrukcja użytkowania procesora dźwięku dla pacjenta w j. polskim (wersja 
papierowa lub elektroniczna).  
Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor 
dźwięku”.  

Odpowiedź. W postępowaniu użyto sformułowania „Implant” które oznacza „procesor dźwięku”. 

 

Pytanie 6 – SWZ, zadanie 1:  

Dotyczy:  

„Objaśnienia do zad. nr 2 - tabela.  
W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia – zadanie nr 2 – jeżeli w kolumnach nr 2 „Wymagalne” jest słowo 
„TAK” lub „TAK/podać lub opisać itp.” wykonawca ma obowiązek w kolumnie nr 3 /odpowiednio w wierszach/ 
wpisać słowo „TAK” lub „TAK” i zamieścić wymagany opis, dane itp. jeśli oferuje urządzenie, które dany 
parametr lub funkcje posiada.  
W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru implantu, poprzez umieszczenie wpisu 
„NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu, albo zaoferowanie urządzenia o 
parametrze gorszym niż wymagany/ dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie, jako niezgodna 
opisem przedmiotu zamówienia. Za nie odpowiadającą treści SIWZ uznana będzie również taka oferta, w której 
wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabeli oświadczeń „TAK” lub opisów, zaoferuje implant, który danego 
parametru technicznego, funkcji itd. nie będzie w rzeczywistości posiadał, i nie będzie jej opisanej w 
dokumentach ww załączonych do oferty tj. katalogach, instrukcjach itp.  
Dotyczy wymogów innych niż parametry techniczne implantów - Za nie odpowiadającą treści SIWZ uznana 
będzie również taka oferta, w której wykonawca w odniesieniu do wymogów nie poda wymaganych informacji 
lub nie potwierdzi spełnienia postawionego warunku/wymogu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia.  
INNE. Oferowany przedmiot zamówienia opisany w ma być fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2020 
lub 2021 kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji dokonywanych 
przez Zamawiającego.  
Dotyczy okresu gwarancji, który stanowi kryterium oceny ofert. Niezadeklarowanie przez Wykonawcę żadnego z 
okresów gwarancji, lub nie wpisanie „TAK” w wierszu tabeli przy ilości miesięcy bez podania deklarowanej ilości, 
uznane będzie za deklaracje udzielenia gwarancji na minimalny, dopuszczalny okres = 0 pkt. „  
Czy Zamawiający dopuści:  
Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor 
dźwięku”.  

Odpowiedź. W postępowaniu użyto sformułowania „Implant” które oznacza „procesor dźwięku”. 
 

 

Pytanie 7 – SWZ, punkt 8:  

Dotyczy: „Implant ma posiadać możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku pomiędzy procesorem, a 
kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny iOs lub Android”  

Czy Zamawiający dopuści: „procesor dźwięku ma posiadać możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku 
pomiędzy procesorem, a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny iOs lub Android”  
Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor 
dźwięku”.  
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Odpowiedź. W postępowaniu użyto sformułowania „Implant” które oznacza „procesor dźwięku”. 

 

Pytanie 8 – SWZ, punkt 16:  

Dotyczy: „Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje i opisy w j. polskim na temat 
oferowanego modelu implantu”  
Czy Zamawiający dopuści: „Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje i opisy w j. polskim na 

temat oferowanego modelu procesora dźwięku”  
Uzasadnienie: Zamawiający użył sformułowania „implant”, gdzie miał prawdopodobnie na myśli „procesor 
dźwięku”.  

 Odpowiedź. W postępowaniu użyto sformułowania „Implant” które oznacza „procesor dźwięku”. 
 

 

Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SIWZ wyłącznie w zakresie 

dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.  
 

                                                                       
 

                                                                                                                  Piotr Wichowski 
        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

                                                                                        (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


