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NZ/390/2021       Jelenia Góra, dnia 18.06.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

 

DOT.: ZP/PN/02/01/2021 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH 

SPECJALISTYCZNYCH DLA POTRZEB STACJI DIALIZ, ODDZIAŁU 

OKULISTYCZNEGO ORAZ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO 

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ, 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 2021/S 096-250477 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 wpłynęły zapytania do postępowania 

jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

ZESTAW 21: 

Pakiet nr 32 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w 

następującym składzie: 

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu) 

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm 

1 ręcznik 30 cm x 20 cm 

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm 

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej 

aplikacji 

pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE. 

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm typu kieszeń w kształcie 

rożka z 

zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę 

Pakiet nr 33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego 

w następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 
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4 ręczniki 30 cm x 40 cm 

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona 

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm 

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami 

prostymi, 

z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, 

zintegrowaną torbą na 

płyny z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny i 

zintegrowanymi osłonami 

podpórek kończyn górnych 

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia 

polietylenowa) 

o gramaturze min. 57 g/m2 (+/-1 g/m2). Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedź: 

Pakiet 32 – Zamawiający wyraża zgodę. 

Pakiet 33 – Zamawiający wyraża zgodę. 

 

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

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.  
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Jest: 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 22.09.2021 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 24.06.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2021 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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