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NZ/329/2021        Jelenia Góra, dnia 01.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/14/03/2021 „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH 

DLA POTRZEB PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU 

ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO, PRACOWNI HEMODYNAMIKI, IMPLANTÓW 

NEUROCHIRURGICZNYCH, OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH, WYROBÓW 

MEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM 

SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ”. Publ. DUUE: 2021/S 077-196467 z dnia 

21.04.2021 r. 

 

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

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

 

ZESTAW 11: 

 

Pytanie 1:  

Jaką ilość i jaki rozmiar Zamawiający miał na myśli w pakiecie 6 w wykazie asortymentowo- 

ilościowym?  

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający w przypadku pakietu 5, 6 i 7 zrezygnuje z dostaw na cito w ciągu 1 dnia, gdyż nie 

są to leki/wyroby ratujące życie? 

Odpowiedź:  

1. Zamawiający uzupełnia wymaganą ilość: 60 szt. Pozostała treść zgodnie z SWZ. 

2. Brak zgody. Zgodnie z SWZ. 

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

Zmianie ulega termin składania ofert: 

W SWZ było: 

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 15.07.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.07.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 15.1.  
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Jest: 
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 08.06.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

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

 

Zmianie ulega termin związania ofertą: 

W SWZ było: 

13. Termin związania ofertą. 13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni, tj. 

do dnia 22 sierpnia 2021 r. 

Jest: 

13. Termin związania ofertą. 13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni, tj. 

do dnia 06 września 2019 r. 

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 
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