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NZ/356/2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 16.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/03/01/2021 „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH 

DLA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII, PRACOWNI HEMODYNAMIKI ORAZ 

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO NERKOWEJ TERAPII ZASTĘPCZEJ DLA 

POTRZEB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ” 

      

    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 1: 

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja 1 oraz 2, wymaga śrub wieloosiowych (30֯ ) i 

monoosiowych (standard oraz redukcyjne) oraz fenestrowanych – do podania cementu kostnego, z 1 

elementem blokującym, tytanowych, samogwintujących oraz samotnących z podwójnie 

prowadzonym piórem gwintu w części gąbczastej oraz poczwórnie prowadzonym piórem w części 

korowej oraz haki mono i poliaxialne w różnych konfiguracjach i rozmiarach wraz z blokerem; 

materiał stop tytanu, system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym(nakrętka 

typu standard); mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz rewizyjne usunięcia 

implantu (klucz dynamometryczny), z możliwością implantowania kręgosłupa lędźwiowego, 

piersiowego oraz kości krzyżowo-biodrowej; Rozmiary śrub z zakresu: średnicy 4,0 – 9,0 mm (co 0,5 

mm), długości od 20 – 100 mm; Średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-

zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; wysokość implantów wraz z kompletnym 

elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt. Pręty tytanowe o 

średnicy 5,5 mm o długości 30 -500 mm, proste oraz wstępnie dogięte. Poprzeczki o długości 30-100 

mm ( stopniowane co 0,5mm) z możliwością dystrakcji oraz kompresji. Zestaw narzędzi 

przeznaczonych do implantacji? 

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja 3 dopuści do zaoferowania jednorazowych stalowych 

adapterów do podania cementu zakończone luer lockiem do procedur na otwarto oraz 

minimalnoinwazyjnych? 

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja 6.1 dopuści do zaoferowania cement PMMA o niskiej 

egzotermiczności (około 40֯ C) oraz długim czasie iniekcji ( około 22 min) oraz zawartości środka 

cieniującego 45% ZrO2, wraz z igłami do podawania cementu? 

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycja 2.2 dopuści do zaoferowania cement PMMA o niskiej 

egzotermiczności (około 40֯ C) oraz długim czasie iniekcji ( około 22 min) oraz zawartości środka 

cieniującego 45% ZrO2, wraz z igłami do podawania cementu? 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Zamawiający wyraża zgodę. 

4 Zamawiający wyraża zgodę. 
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ZESTAW 2: 

Czy dopuszczają Państwo zmianę: możliwość wprowadzenia każdego rozmiaru przez introducer 6F 

na stengraft wieńcowy z możliwością wprowadzenia przez cewnik prowadzący 5F ( średnica 

stengraftu ø 2,5 – 4,0 mm,) i 6F ( średnica stengraftu ø 4,5 – 5,0 mm). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 3: 

1. Dot. Umowy wzór zał. 3 do SWZ (projekt mini bank/projekt dostawa)– 

W związku z zasadą równego traktowania Stron oraz zakazu ograniczania zakresu zamówienia przez 

Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia (art.433 pkt.4 pzp – 

klauzule abuzywne) wnosimy o modyfikację § 3 pkt.13 i uzupełnienie zapisów umowy o minimalną 

wartość realizacji umowy wyrażoną w „%”, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w czasie jej 

obowiązywania. 

Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony wykonawcy, dla którego już na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na 

decyzję o starcie w postępowaniu, a także o cenie oferty. 

2. Dot. Umowy wzór zał. 3 do SWZ (projekt mini bank)– Czy Zamawiający uzupelni zapisy Umowy 

dot. dostaw na zasadzie „mini-banku” o zapis gwarantujący, iż asortyment z krótszą datą 

przydatności będzie zużywany w pierwszej kolejności w myśl zasady FEFO ( First Expired, First 

Out). 

3. Dot. Umowy wzór zał. 3 do SWZ (projekt mini bank/projekt dostawa)– 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 

78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? 

Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest 

równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, 

oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i 

znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa. 

Odpowiedź: 

1. Minimalna wartość realizacji umowy wyrażona w „%”, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować 

w czasie jej obowiązywania wynosi 1%. 

2. Zgodnie z SWZ. 

3. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZESTAW 4: 

Pakiet nr 14 

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów  

ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności,  

a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 

14 pozycję 1 oraz 2 lub dopuści możliwość składania ofert częściowych? 

Sytuacja, która miała miejsce w latach 2020-2021, związana z wprowadzeniem przez firmę 

Fresenius Medical Care nowego rodzaju podłączenia typu SecuNect dla będących w tym 

postępowaniu Cytrynianu Sodu oraz Dwuwodnego Chlorku Wapnia (poz. 2 i 3), spowodowała, iż 

mogą one być zaoferowane wyłącznie przez tę firmę.  
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Natomiast oferowane przez naszą firmę od ponad 10 lat dializaty Ci-Ca z poz. 1 i 2 dają 

Zamawiającemu możliwość wyboru pomiędzy ofertami oraz są w pełni kompatybilne z aparatem 

Multifiltrate i Mulitifiltrate Pro, zarówno pod względem podłączeń (Safe Lock) jak też pod 

względem technicznym (dwukomorowy 5-litrowy worek z odpowiednią ilością przyłączy), oraz w 

kwestii składu chemicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 14 poz. 1 oraz 2. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach jednego pakietu. 

 

ZESTAW 5: 

Zwracam się z uprzejmą prośba o sprostowanie i podanie właściwego nr konta ponieważ w numerze 

widniejącym w SWZ brakuje 4 cyfr i nie można wpłacić wadium. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w pkt. 12.3.1. nastąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie numeru 

rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium w formie pieniężnej.  

Prawidłowy nr rachunku to: 21 1160 2202 0000 0004 7256 1728. 

 

 

 

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

Zamawiający informuje, że zmianie ulega nazwa ostatniej kolumny w Załączniku nr 1: „Kod 

UID (jeżeli został nadany)”. Prawidłowa nazwa to: „Kod UDI-DI”.  

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

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                          Z poważaniem 
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