
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5 

                              www.wss.com.pl     szpital@wss.com.pl 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819 

Kapitał Zakładowy – 81.800.000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356   
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 

 1

Telefony:   Centrala: 048- 361-30-00     Dział Zamówień Publicznych 
Sekretariat: 048-361-39-00                   tel. 048- 361 49 69 
Fax:   048-345-11-18, 345-10-43                                     fax. 048- 361 30 23 
 www.wss.com.pl                    adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl  
Znak sprawy: DZP.341.07.2019                  Radom, dnia 2019-03-11 
                                                 
Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę   zestawów 
do stymulacji rdzenia kręgowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy 
DZP.341.07.2019). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018r., poz. 1986) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców 
wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

LP. Pytanie Odpowiedź 

1 W w/w postępowaniu zamawiający zamawia 10 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 

Nie,  
Proponowany stymulator nie jest 
odpowiednikiem przedmiotu zamówienia 

 

2 Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w zadaniu numer 1 zestawu 
do stymulacji rdzenia kręgowego, w którego skład wchodzą: 
 
•Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy stałonapięciowy, nieładowalny 
pozwalający pacjentowi na wykonywanie badań MRI całego ciała w 
aparatach 1,5T, 16 kanałowy 
•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 jałowy 
•Elektrody (do wyboru w zależności od lokalizacji bólu, obszaru bólu, 
miejsca i sposobu implantacji, ilości kolumn w elektrodzie) z 
możliwością podłączenia elektrody bezpośrednio do generatora i 
długością przewodu elektrod do wyboru 65 i 90cm, cm. 16 kontaktowa? 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

3 Zamawiający w opisie SIWZ, jako jeden z wymogów wymienił 
"możliwość wykonywania badań MRI całego ciała w aparatach 1,5T". 
Czy ten zapis oznacza, że każdy pacjent po zaimplantowaniu stymulatora 
w połączeniu z elektrodą 16 jak i 20-kontaktową powinien mieć 
możliwość wykonania takiego badania? 

Tak 
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4 Czy Zamawiający wymaga aby pacjent po zaimplantowaniu stymulatora 
oraz elektrody, miał możliwość wykonania badania MRI opisanego przez 
Zamawiającego, bez względu na miejsce (poziom) implantacji elektrody? 

Tak 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ilona Lis 
Numer telefonu: 48 361-32-10                                    
      


