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NZ/399/2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 23.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/01/01/2021 „DOSTAWA RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I 

POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB BLOKU 

OPERACYJNEGO ORAZ PRACOWNI I ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM 

SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ; PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 

2021/S 096-250479 Z DN. 19.05.2021 R.” 

      

    Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że dokonuje korekty w zakresie odpowiedzi na 

zapytanie Wykonawcy zawarte w zestawie 61 (pytanie nr 35), opublikowane pismem nr 

NZ/357/2021 z dnia 18.06.2021 r.  

 

Było: 
Zestaw 33: 

Pytanie nr 2 – dotyczy zapisów SWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku w ofercie lub załączenie niekompletnych 

przedmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnia 

dokumentów zgodnie z art. 107.2. ustawy pzp 

ZGODNIE Z SWZ. 

 

Jest: 
Zamawiający potwierdza, że wezwie Wykonawców do uzupełnia dokumentów zgodnie z art. 

107 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający wyjaśnia, że powyższa odpowiedź jest tożsama z odpowiedzią na podobne pytanie 

zawarte w Zestawie 61 (pytanie nr 35), gdzie Zamawiający wyraził zgodę na uzupełnienie 

przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że wpłynęła prośba o przedłużenie terminu składania ofert 

jak niżej: 

„Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w 

poniższym zakresie: 

W związku z wydłużonym okresem przygotowania oferty, który wiąże się uzyskaniem kodów 

UDI, zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 7 lipca 

2021r.” 

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin składania ofert do 7 lipca 2021 r. do godz. 11:00. 
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UWAGA !! 

Zmianie ulega termin związania ofertę, termin składania i otwarcia ofert (tylko w zakresie 

godzin). 

W SWZ było: 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

15. Termin składania i otwarcia ofert 15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie 

elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do 

dnia 22.06.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 15.1.  

 

Jest: 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 05.10.2021 r. 

15. Termin składania i otwarcia ofert 15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie 

elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do 

dnia 07.07.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.07.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 15.1.  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniejszych 

odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą 

wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.                                                                                                                                                       

                                                                                                               

                                                                                                                         Z poważaniem 
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