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NZ/……606…../2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 18.08.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/25/07/2021 Przetarg nieograniczony na zakup neuronawigacji, mikroskopu 

operacyjnego, oraz innego sprzętu oraz wyrobów medycznych dla potrzeb WCSKJ” 

Opublikowane w DUUE: 2021/S 141-372696 W DNIU 23.07.2021 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 pytania wraz z odpowiedziami.  

 

ZESTAW 3: 

 
Pytanie nr 1  Dotyczy - załącznik nr 6 - wykaz usług  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykazu dostaw ultradźwiękowych aspiratorów tkankowych 

o wartości minimum 270 000,00 zł brutto każda. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości dostaw, jakie mają wykazać wykonawcy z 400 tys. 

zł na 270 tys. zł. 

Zmianie ulega zapis w SWZ pkt 9.1.4:  

BYŁO: 

„Pakiet nr 3-zał. nr 6- wykaz 2 dostaw ultradźwiękowych aspiratorów tkankowych o wartości 

minimum 400 000,00 zł brutto. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych nadal wykonywa-nych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;-Zgodnie z § 9. ust. 1. pkt 2.” 
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JEST: 

Pakiet nr 3-zał. nr 6- wykaz 2 dostaw ultradźwiękowych aspiratorów tkankowych o wartości 

minimum 270 000,00 zł brutto. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych nadal wykonywa-nych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;-Zgodnie z § 9. ust. 1. pkt 2.” 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 – Wykaz usług – kolumna – Wartość 

usługi. 

 

UWAGA ! 

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert i otwarcia ofert: 

Było: 

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 25.08.2021 r. do godziny. 11:00. 

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.08.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

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

Jest: 

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 26.08.2021 r. do godziny. 11:00. 

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.08.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

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