
 

 

                                Jelenia Góra, dn. 7.07.2020 r.  

L.dz. NZ/661/2020  

 

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę różnych wyrobów medycznych dla potrzeb 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6                               

(NR REFERENCYJNY: ZP/PN/15/05/2020, PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE:   NUMER 

OGŁOSZENIA  2020/S 105- 253302 Z DNIA 02.06.2020 R. ).  

 

    Informacja z otwarcia ofert z dnia 6.07.2020 r. z godz. 12:00. 
 

Stosownie do art. 86 ust.5 Pzp:  

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć:  

 - kwota przeznaczona przez WCSKJ na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 

 

 

 

Nr Pakietu Nazwa Pakietu 
Kwota przeznaczona 

(brutto) 

1 
Stapler artykulacyjny wraz  

z ładunkami 

28 642,00 zł 

2 Akcesoria do noża harmonicznego 81 000,00 zł 

3 Pętla podwiązkowa 972,00 zł 

4 
Antybakteryjna gąbka pod wenflony 

 i rurki tracheostomijne 

4 320,00 zł 

5 Opatrunek amorficzny 756,00 zł 

6 Opatrunki specjalistyczne - chłonące silny wysięk 940,00 zł 

7 
Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata 

skórnego czepca 

3 823,00 zł 

8 Łącznik EnFit do EnPlus 1 296,00 zł 

9 Nici - drut stalowy 906,00 zł 

10 
Aparaty do transferu leków i płynów z butelek i 

fiolek 

1 274,00 zł 

11 
Akcesoria do pobierania i podawania leków do 

worków z płynami infuzyjnymi 

10 346,00 zł 

12 Ostrze do dermatomu Nouvag 8 748,00 zł 

13 
System zamknięty do cytostatycznych wlewek 

dopęcherzowych 

9 357,00 zł 

14 Wszczepialne porty naczyniowe  56 700,00 zł 

15 Elektrody do czasowej, przezżylnej stymulacji serca 14 256,00 zł 



  

str. 2 

 

16 
Zestaw do pobierania wydzieliny  

z drzewa oskrzelowego 

2 722,00 zł 

17 Płyny do płukania cewnika moczowego 11 340,00 zł 

18 
Igły do biopsji mammotomicznej do Mammotome 

elite 

105 300,00 zł 

19 Znaczniki tkankowe do Mammotome elite 16 525,00 zł 

20 Akcesoria jednorazowe do Mammotome Revolve 75 038,00 zł 

21 Wężyk do insuflatora R. Wolf 4 752,00 zł 

22 Gąbki hemostatyczne 30 888,00 zł 

23 Łyżki do laryngoskopu typ Macintosh - uniwersalne 10 109,00 zł 

24 Łyżki do laryngoskopu typ Miller - uniwersalne 275,00 zł 

25 Adapter do kapnometru Emma 2 4 050,00 zł 

26 Fartuchy chirurgiczne bez wstawek 78 948,00 zł 

27 Fartuchy chirurgiczne ze wstawkami 108 657,00 zł 

28 
Fartuchy zabiegowe (do krótkich procedur 

medycznych) 

3 888,00 zł 

29 Wymazówki z podłożem 3 732,00 zł 

30 Wymazówki bez podłoża 9 381,00 zł 

31 Wkładka zatrzaskowa 29 160,00 zł 

32 
System do leczenia jaskry - implant kolagenowy do 

operacji przeciw jaskrze 

21 870,00 zł 

33 Stent przeciwjaskrowy 10 800,00 zł 

34 Wiskoelastyki 71 021,00 zł 

2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, termin płatności, termin 

dostawy, termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych, termin przydatności do użycia 

zaoferowanego asortymentu.   

3) Do dnia składania ofert zostało  złożonych 24 ofert (zgodnie z załącznikiem).   

4) Do momentu otwarcia ofert, oferty były przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 

5) W otwarciu ofert  nie / uczestniczyli przedstawiciele ze strony Wykonawców.  

 

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji  i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 369 z późn. zmian.). 

Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. 

Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na 

język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie,           

o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy  z Wykonawców. 

 

                                                                                                                     Z poważaniem          
                                                                                                                                       z up. Dyrektora WCSKJ 

                                                                                                                                                                      Kierownik Działu Umów,  

                                                     Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

                                                                                                                                                                                                            inż. Jerzy Świątkowski 
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