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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę elektrod do leczenia operacyjnego schorzeń tarczycy wraz z użyczeniem 

aparatu do śródoperacyjnego neuromonitoringu.
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela 
pisemnych wyjaśnień zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1 
,,Czy  Zamawiający  dopuści  aparat  z  funkcją  ciągłej  stymulacji  za  pomocą  elektrody  bipolarnej 
o  specjalnie  opracowanym  kształcie,  zapewniającym  stabilne  umocowanie  w  pochewce  nerwu 
błędnego ?.”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 2
,,Czy Zamawiający dopuści  aparat  w z  menu w języku polskim bez  ekranu pomocy,  lecz z  funkcją 
podpowiedzi ekranowej dotyczącej prawidłowości podłączenia elektrod ?

Nowoczesne  systemy wyposażone  są  w  intuicyjny  graficzny interfejs  użytkownika,  obsługiwany za 
pomocą  przejrzystego  kolorowego  ekranu  dotykowego.  Dodatkowo  posiadają  one  specjalne 
zoptymalizowane  oprogramowanie  do  wielokanałowej  rejestracji  sygnału  EMG,  które  automatycznie 
dokonuje niezbędnych ustawień parametrów oraz upraszcza i ogranicza ilość czynności związanych z  
obsługą przy tych zabiegach. Przy takim rozwiązaniu wszystkie funkcje są łatwo dostępne za pomocą  
przejrzystych i czytelnie opisanych przycisków, widocznych na ekranie. 

Nowoczesne systemy są ponadto wyposażone w przyłącza akcesoriów zabiegowych, których konstrukcja
uniemożliwia przypadkowe błędne ich podłączenie. Poszczególne złącza i odpowiadające im przewody 
są dla łatwego rozróżnienia kodowane kolorami.

Przy tak  intuicyjnych  rozwiązaniach  oraz  znikomej  liczbie  czynności,  jakie  należy wykonać  w celu 
przygotowania aparatu do pracy , ekran pomocy okazuje się zatem zbędny.”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 3
,,Czy  Zamawiający  dopuści  przystępny  w  obsłudze  aparat  z  przyłączeniami  kanałów  odbiorczych 
i stymulujących, znajdującymi się na głowicy pacjenta, przystosowanej do zawieszenia na relingu stołu  
operacyjnego ?

Nowoczesne systemy neuromonitoringu wyposażone są w głowicę pacjenta, która stanowi przyłącze dla 
wszelkich akcesoriów zabiegowych, takich jak: sonda stymulacyjna oraz elektrody do rejestracji sygnału 
z wszystkich kanałów odbiorczych. W takiej sytuacji obecność złącz do podłączenia tychże akcesoriów 
na  panelu  przednim urządzenia  nie  ma  sensu  i  nie  stanowi  żadnej  wartości.  Głowica  pacjenta  ma 
pojedynczy kabel o długości 4m i zwykle w czasie zabiegu zawieszona jest na relingu stołu operacyjnego.  
Nie ma wówczas konieczności stawiania urządzenia blisko pola operacyjnego, co stanowi utrudnienie dla 
zespołu  operacyjnego.  Ponadto  takie  rozwiązane  eliminuje  problem  wyprowadzania  sterylnych 
przewodów od sond stymulacyjnych i  elektrod poza  pole  operacyjne  (w szczególności  to,  że  nie  są 
prowadzone po podłodze).”



Odpowiedź:
NIE

Pytanie 4
,,Czy Zamawiający dopuści elektrodę 1-kanałową, naklejaną na rurkę intubacyjną w obszarze kontaktu 
ze  strunami  głosowymi,  z  elektrodami  rozmieszczonymi  na  całym  obwodzie  rurki  intubacyjnej 
i nieinwazyjną elektrodą neutralną w komplecie?

Ponieważ neuromonitoring śródoperacyjny ma na celu jedynie określenie, czy aktualnie stymulowana 
tkanka to nerw, czy nie oraz czy aktualnie stymulowany nerw jest sprawny, oddzielne wykresy dla obu  
strun głosowych z elektrody czterokanałowej nie dają żadnej dodatkowej informacji, w porównaniu do 
jednego wspólnego wykresu dla elektrody jednokanałowej. Z tego względu liczba kanałów odbiorczych 
większa niż jeden jest nadmiarowa. Natomiast istotnym problemem występującym w neuromonitoringu 
w chirurgii tarczycy, jest przypadkowe obrócenie rurki intubacyjnej wokół osi, a wraz z nią obrót elektrod 
odbierających  sygnał  ze  strun  głosowych  i  utrata  ich  kontaktu  z  tkanką.  To  właśnie  elektrody 
jednokanałowe są najbardziej odporne na takie zjawisko, ze względu na większą powierzchnię styku ze 
struną  głosową.  Natomiast  przesunięcie  rurki  intubacyjnej  i  tym  samym  elektrod  wzdłuż  dróg 
oddechowych  jest  praktycznie  niemożliwe.  Zatem  oklejanie  całej  rurki  intubacyjnej  nie  tylko  jest  
niepotrzebne,  ale  wręcz  utrudnia  i  wydłuża  procedurę  montażu  elektrody na  rurce.  Z  tego  względu 
standardem są elektrody jednokanałowe.”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 5
,,Czy Zamawiający dopuści jednorazową elektrodę stymulującą typu widelcowego o dł. roboczej 9 cm,  
zintegrowaną z przewodem o dł. 2,5m ?

W sytuacji, gdy  przyłącze  kabla  elektrody  stymulacyjnej  znajduje  się  na  głowicy  pacjenta (z kablem
o  dł.  4m)  zawieszonej  na  relingu  stołu  operacyjnego,  sumaryczna  długość  kabla  od  elektrody  do 
urządzenia wynosi 6,5m. Tak więc zapas kabla jest większy, niż w sytuacji, gdy ma on długość 3m i jego 
przyłącze znajduje się na przednim panelu urządzenia.”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 6
,,Czy zamawiający dopuści  trójki  elektrod igłowych,  dł.  igły 18mm, dł.  przewodu 150cm, kodowane 
kolorem, z czego przewody od elektrod sygnałowych są skręcone, a przewód od elektrody referencyjnej 
osobny, niezależny ?”

Odpowiedź:
NIE

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.05.2015r. 


