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NZ/428/2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 05.07.2021 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 wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule 

na które udziela odpowiedzi. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 
Zestaw 62: 

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 54 dopuści filtr infuzyjny do stosowania przez 24 godziny, z 

przedłużkami przed i za filtrem po 3 cm, bez zacisku na przedłużce, z przedłużką wykonaną z PCV 

bez DEHP, pozostałe parametry zgodne z SWZ ? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ. 

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 123 w pozycji 1 dopuści igłę do portu naczyniowego w 

opakowaniu typu blister (sztywny)? 

Odpowiedź:  Tak. 

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 123 w pozycji 2 dopuści igłę do portu naczyniowego ze szlifem 

Hubera do długich przetoczeń: 

· z przezroczystym drenem o długości min.20cm, wykonanym z PCV typu non-DEHP, w której 

DEHP zastąpiono związkiem TOTM (bezpiecznym dla pacjenta); 

· z wygodnymi sztywnymi skrzydełkami, służącymi do łatwiejszego wprowadzenia igły do portu, 

wykonanymi z innego medycznego materiału niż PCV; 

· przeznaczona do podaży pod standardowym ciśnieniem do 45 psi; 

· z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca 

wkłucia, z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki, o grubości 

min. 4mm, zespolona z korpusem igły; 

· z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku; 

· w opakowaniu typu folia-papier 

· w rozmiarach: 20G x 19mm, 20G x 25mm, 22G x 19mm oraz 22G x 25mm 

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ. 

4. Czy Zamawiający oczekuje, aby igły do portu naczyniowego w Pakiecie nr 123 w pozycji 2 miały 

opcjonalnie odpinane skrzydełka, które służą do łatwiejszego wprowadzenia igły do portu, a 

następnie mogą zostać zdjęte? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza jak w pytaniu. 
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Zestaw 63: 

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami zwracam się z prośbą o 

wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania „nie dotyczy” w kolumnie „Kod 

UDI-DI” w formularzu cenowym jeśli dany wyrób kodu jeszcze nie ma, a wymóg prawny w 

stosunku do niego nie istnieje, bo jest okres przejściowy? 

Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy, aby w przypadku, kiedy wyrób medyczny nie jest jeszcze 

objęty stosownym Rozporządzeniem Unijnym pole pozostało puste lub wpisane było nie 

dotyczy, ewentualnie inne podobne określenie. Z uwagi na to, że jesteśmy w okresie 

przejściowym podanie kodów UDI-DI nie jest obligatoryjne, a jedynie służy ułatwieniu 

identyfikacji produktów. 

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

UWAGA !! 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zmianie ulega termin związania ofertę, termin 

składania i otwarcia ofert. 

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 07.10.2021 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 09.07.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.07.2021 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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