
Toruń, dnia 13.09.2019 r. 
 
SSM.DZP.200.182.2019 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 
implantów neurochirurgicznych. 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 11.09.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie 
odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2 przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia spełniający wszystkie 
wymagania opisane w SIWZ z możliwością zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych o 
długościach przewodu od 28 do 90 cm 
Odpowiedź na pytanie nr 1                                                                                                                                                  
Zamawiający dopuszcza taki przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia.   
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający wymaga aby pacjent po zaimplantowaniu zestawu do stymulacji rdzenia kręgowego, miał 
możliwość wykonania badania MRI całego ciała, bez względu na miejsce (poziom) implantacji elektrody?                                
Odpowiedź na pytanie nr 2                                                                                                                                                  
Patrz poniżej modyfikacja siwz 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 
sposób, że: 

 
1)w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę do zadania nr 2 o następującej treści: „zadanie nr 2 – 
Implanty neurochirurgiczne II 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr katalogowe  

1 Przeciwbólowy zestaw do stymulacji 
rdzenia 16-kontaktowy. Stałe napięcie 
prądu, źródło zasilania 6,3 
amperogodziny, hybrydowe ogniowo 
kombinowane SVO (wykorzystujące 
tlenek srebrowo-wanadowy) 3,2 V. 
Amplituda od 10,5V z przyrostem 0,05 
V lub 0,1V, czas trwania impulsu od 60 
do 450 μs (przyrost 10μs), częstotliwość 
od 2 do 130 Hz (przyrost 1 Hz dla 
wartości do 10 Hz, przyrost 5 Hz dla 
wartości od 10 Hz do 130 Hz). 
Możliwość ustawienia w ramach 26 
grup do 32 programów. Możliwość 
zastosowania elektrod przezskórnych 
lub chirurgicznych. Elektrody ośmio lub 
szesnastokontaktowe, długość przewodu 
elektrod do wyboru: 30,45,60,65,75 
centymetrów. Długość łączników do 
wyboru: 20,40,60 centymetrów. 
Możliwość podłączenia elektrody 
bezpośrednio do stymulatora lub za 
pomocą łącznika. W komplecie: 
stymulator 16-kontaktowy, programator 
pacjenta, przewód łączący, elektroda 
szesnasto kontaktowa chirurgiczna lub 
elektroda przez skórna, kabel 
skriningowy z obudową do testu 
śródoperacyjnego. Lub Stymulator 
przeciwbólowy do stymulacji rdzenia o kpl 1 

     



poniższych parametrach: stałe natężenie 
prądu; 16- kontaktowy; możliwość 
wykonania skanu MRI całego ciała przy 
położeniu elektrody pomiędzy Th7 -
Th12; funkcja BURST DR 
ograniczającą odczucia parestazji 
podczas stymulacji; pojemność baterii 
5,3 Ah; amplituda do 25,5 mA; 
częstotliwość od 2 do 1200 Hz; 
możliwość ustawienia 14 niezależnych 
programów; możliwość podłączenia 
elektrod chirurgicznych, przezskórnych i 
pośrednich, bez konieczności 
stosowania łączników. Elektrody ośmio 
lub szesnastokontaktowe, długość 
przewodu elektrod do wyboru: 30, 45, 
60, 65, 75 centymetrów. Długość 
łączników do wyboru: 20, 40, 60 
centymetrów. Możliwość podłączenia 
elektrody bezpośrednio do stymulatora 
lub za pomocą łącznika. W komplecie: 
stymulator 16- kontaktowy, programator 
pacjenta, przewód łączący, elektroda 
szesnasto kontaktowa chirurgiczna lub 
elektroda przez skórna, kabel 
skriningowy z obudową do testu 
śródoperacyjnego. 

1A  stymulator  
Szt. 1 

     

1B  Elektroda chirurgiczna lub elektroda 
przezskórna 

Szt. 1 

     

1C Przewód łączący 
Szt. 1 

     

1D programator pacjenta 
Szt. 1 

     

1E kabel skriningowy 
Szt. 1 

     

 lub 
  

     

2 Stymulator rdzeniowy z ogniwem 
pierwotnym, z możliwością podłączenia 
elektrod od 4 do 20 kontaktów. 
Generator o stałym natężeniu prądu 
gwarantujący poziom stymulacji bez 
względu na zmianę oporów. Funkcja 
stymulacji tonicznej jak i funkcja 
BurstDR. Możliwość badania MRI 
całego ciała. Elektrody 20 kontaktowe 5 
kolumn 4 rzędy. Elektrody 8-
kontaktowe wraz z systemem typu 
Epicuder – elektrody z prowadnikiem do 
sterowania w kanale izolowane z trzech 
stron o szerokości 4mm. Programator 
lekarski w języku polskim, możliwość 
ustawienia niezależnie wielu 
programów, praca w trybie 
bezprzewodowym. Głowica do 
stymulacji próbnej oddzielnie 
zapakowana lub sterylny kabel 
oddzielnie zapakowany, tunelizator 
oddzielnie zapakowany. Łączniki do kpl 1 

     



wyboru 30cm i 60cm  Zestaw składający 
się z stymulatora, elektrody 
umieszczanej zewnątrzoponowo na 
oponie rdzenia kręgowego, łącznika, 
programatora pacjenta, tunelizatora, 
głowicy do stymulatora próbnego lub 
jałowe kable (do wyboru). 

2A Stymulator szt. 1      
2B Elektrody szt. 1      

2C Programator 
szt. 1      

2D Głowica do stymulacji próbnej 
szt. 1      

2E Łącznik 30cm i 60cm 
szt. 1      

2F Jałowy kabel 
szt. 1      

2G Tunelizator 
szt. 1      

 Ogółem:        
 
        Sprzęt sterylny i biologicznie czysty ( jeśli dotyczy) - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi 
aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był 
zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie 
opakowanie jednostkowe producenta (zgodnie z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 
2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do 
magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu(jeśli dotyczy) oraz podać wszystkie nr katalogowe 
oferowanych produktów. 
Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 
*-niepotrzebne skreślić 
, a w miejsce   wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści: „  
 
zadanie nr 2 – Implanty neurochirurgiczne II 
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr katalogowe  

1 A: Przeciwbólowy zestaw do stymulacji 
rdzenia 16-kontaktowy. Stałe napięcie 
prądu, źródło zasilania 6,3 
amperogodziny, hybrydowe ogniowo 
kombinowane SVO (wykorzystujące 
tlenek srebrowo-wanadowy) 3,2 V. 
Amplituda od 10,5V z przyrostem 0,05 
V lub 0,1V, czas trwania impulsu od 60 
do 450 μs (przyrost 10μs), częstotliwość 
od 2 do 130 Hz (przyrost 1 Hz dla 
wartości do 10 Hz, przyrost 5 Hz dla 
wartości od 10 Hz do 130 Hz). 
Możliwość ustawienia w ramach 26 
grup do 32 programów. Możliwość 
zastosowania elektrod przezskórnych 
lub chirurgicznych. Elektrody ośmio lub 
szesnastokontaktowe, długość przewodu 
elektrod do wyboru: 30,45,60,65,75 
centymetrów. Długość łączników do 
wyboru: 20,40,60 centymetrów. 
Możliwość podłączenia elektrody 
bezpośrednio do stymulatora lub za 
pomocą łącznika. W komplecie: 
stymulator 16-kontaktowy, programator 
pacjenta, przewód łączący, elektroda 
szesnasto kontaktowa chirurgiczna lub kpl 1 

     



elektroda przez skórna, kabel 
skriningowy z obudową do testu 
śródoperacyjnego. Możliwość 
wykonania skanu MRI całego ciała.  

Lub  

A: Stymulator przeciwbólowy do 
stymulacji rdzenia o poniższych 
parametrach: stałe natężenie prądu; 16- 
kontaktowy; możliwość wykonania 
skanu MRI całego ciała,  funkcja 
BURST DR ograniczającą odczucia 
parestazji podczas stymulacji; 
pojemność baterii 5,3 Ah; amplituda do 
25,5 mA; częstotliwość od 2 do 1200 
Hz; możliwość ustawienia 14 
niezależnych programów; możliwość 
podłączenia elektrod chirurgicznych, 
przezskórnych i pośrednich, bez 
konieczności stosowania łączników. 
Elektrody ośmio lub 
szesnastokontaktowe, długość przewodu 
elektrod do wyboru: 30, 45, 60, 65, 75 
centymetrów. Długość łączników do 
wyboru: 20, 40, 60 centymetrów. 
Możliwość podłączenia elektrody 
bezpośrednio do stymulatora lub za 
pomocą łącznika. W komplecie: 
stymulator 16- kontaktowy, programator 
pacjenta, przewód łączący, elektroda 
szesnasto kontaktowa chirurgiczna lub 
elektroda przez skórna, kabel 
skriningowy z obudową do testu 
śródoperacyjnego. 

1A  stymulator  
Szt. 1 

     

1B  Elektroda chirurgiczna lub elektroda 
przezskórna 

Szt. 1 

     

1C Przewód łączący 
Szt. 1 

     

1D programator pacjenta 
Szt. 1 

     

1E kabel skriningowy 
Szt. 1 

     

 lub 
  

     

2 Stymulator rdzeniowy z ogniwem 
pierwotnym, z możliwością podłączenia 
elektrod od 4 do 20 kontaktów. 
Generator o stałym natężeniu prądu 
gwarantujący poziom stymulacji bez 
względu na zmianę oporów. Funkcja 
stymulacji tonicznej jak i funkcja 
BurstDR. Możliwość badania MRI 
całego ciała. Elektrody 20 kontaktowe 5 
kolumn 4 rzędy. Elektrody 8-
kontaktowe wraz z systemem typu 
Epicuder – elektrody z prowadnikiem do 
sterowania w kanale izolowane z trzech 
stron o szerokości 4mm. Programator kpl 1 

     



lekarski w języku polskim, możliwość 
ustawienia niezależnie wielu 
programów, praca w trybie 
bezprzewodowym. Głowica do 
stymulacji próbnej oddzielnie 
zapakowana lub sterylny kabel 
oddzielnie zapakowany, tunelizator 
oddzielnie zapakowany. Łączniki do 
wyboru 30cm i 60cm  Zestaw składający 
się z stymulatora, elektrody 
umieszczanej zewnątrzoponowo na 
oponie rdzenia kręgowego, łącznika, 
programatora pacjenta, tunelizatora, 
głowicy do stymulatora próbnego lub 
jałowe kable (do wyboru). 

2A Stymulator szt. 1      
2B Elektrody szt. 1      

2C Programator 
szt. 1      

2D Głowica do stymulacji próbnej 
szt. 1      

2E Łącznik 30cm i 60cm 
szt. 1      

2F Jałowy kabel 
szt. 1      

2G Tunelizator 
szt. 1      

 Ogółem:        
 
Uwaga: w pozycji nr 1 należy zaznaczyć oferowaną  wersję przedmiotu zamówienia, A lub B.  
 
        Sprzęt sterylny i biologicznie czysty ( jeśli dotyczy) - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi 
aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był 
zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie 
opakowanie jednostkowe producenta (zgodnie z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 
2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do 
magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu(jeśli dotyczy) oraz podać wszystkie nr katalogowe 
oferowanych produktów. 
Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 
*-niepotrzebne skreślić 
 
2) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. 
Oferty należy składać do dnia 16 września 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. 
M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty 
złożone po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o 
następującej treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 19 września 2019 r. do godziny 10:00 w 
Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. 
nr 032 – kancelaria szpitala. 
11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.” 
 
3) W Części 15 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie 
złożonych ofert nastąpi w dniu  16 września 2019 r. o godzinie 10.45 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 
115.”a w miejsce   wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie 
złożonych ofert nastąpi w dniu 19 września  2019 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym Szpitalu 
Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - 
administracyjnym, pokój nr 115.” 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.  
 
 
 
 
Dnia 13.09.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


