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NZ/293/2021        Jelenia Góra, dnia 19.05.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/14/03/2021 „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH 

DLA POTRZEB PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU 

ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO, PRACOWNI HEMODYNAMIKI, IMPLANTÓW 

NEUROCHIRURGICZNYCH, OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH, WYROBÓW 

MEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM 

SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ”. Publ. DUUE: 2021/S 077-196467 z dnia 

21.04.2021 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 1: 
  
1. Pakiet nr 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z 

jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 8 op. a`10 sztuk. Pakiet nr 8: Prosimy 

Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianej ilości na 6 op. a`10 sztuk. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyceny 1 szt. opatrunku. Zamówienia będą dokonywane w 

pełnych opakowaniach. 

 

ZESTAW 2: 

 
Zadanie nr 2 

1. Czy Zamawiający wymaga systemu do mapowania serca 3D wykorzystującego do lokalizacji 

jednocześnie technologię magnetyczną w oparciu o pole magnetyczne oraz technologię 

zaawansowanej kontroli umiejscowienia cewnika opartą na wysyłaniu z każdej elektrody cewnika 

prądu o wysokiej częstotliwości i niskiej energii? 

2. Czy Zamawiający wymaga aby system mapowania serca 3D umozliwiał rejestrację wszystkich 

danych EKG oraz danych z położenia elektrod dla wszystkich podłączonych cewników przez cały 

czas 

procedury oraz udostępniał rejestrowane w dowolnym momencie procedury do analizy i wstecznej 

akwizycji? 

3. Czy Zamawiający wymaga aby system mapowania serca 3D umożliwiał wyświetlanie wartości 

(w gramach) i kierunku siły (kąt działania siły) przykładanej do tkanek wewnątrz serca w czasie 

rzeczywistym z rejestracją powyższych danych do późniejszej analizy? 

4. Czy Zamawiający wymaga aby system mapowania serca 3D posiadał możliwość ustalenia 

wielokanałowego algorytmu dla określenia stabilnej referencji podczas tworzenia mapy elektrycznej 
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serca? 

5. Czy Zamawiający wymaga aby system mapowania serca 3D posiadał możliwość jednoczesnego 

tworzenia do 4 map elektro-anatomicznych serca odpowiadających 4 różnym morfologiom zapisu 

EKG? 

6. Czy Zamawiający wymaga wielopolowego, 5 –cio ramiennego cewnika mapującego z 20 

elektrodami, po 4 na każdym ramieniu, do tworzenia mapy elektro-anatomicznej kompatybilnym z 

oferowanym systemem elektro-anatomicznym 3D? 

7. Czy Zamawiający wymaga cewnika ablacyjnego RF do oferowanego systemu 

elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem oraz wektorem siły nacisku? 

Odpowiedź: 

1. TAK 

2. TAK 

3. TAK 

4. TAK 

5. TAK 

6. TAK 

7. TAK 

 

ZESTAW 3: 

 
Zadanie 13 

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych  

- elektrody owalnej, na podłożu z pianki,  o powierzchni aktywnej 107 cm2  

Wymiary 164x117mm, dzielonej, REM i odstąpienie od wymogu pierścienia ekwipotencjalnego. 

Odpowiedź: zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 4: 
 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 “Stabilizacja przednia kręgosłupa szyjnego”, 

pkt. 1.1. PŁYTKI DO STABILIZACJI PRZEDNIEJ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO o poniższych 

właściowściach: 

Płytka szyjna o grubości 1,95mm i szerokości 18mm. 

Długość podstawowa płyt w zakresie 22 – 67mm, ze skokiem co 2 i 3mm w zależności od długości 

płyty. Płytki wstępnie dogięte o wzorze umożliwiającym kontrolę RTG miejsca. Wbudowana 

blokada śruby z płytką w postaci płytki zakrywającej element blokujący poprzez obrót o 90 i 180 

stopni. 

W zestawie instrumentarium miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości 

implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów. W zestawie 

instrumentarium znajduję się również giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych 

poziomach indywidulanie. 

oraz pkt. 2.1. ŚRUBY KOROWE o poniższych właściwościach: 

W zestawie wkrętów znajdują się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu o łagodnym 

lub ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. Śruby w czterech długościach 

w przedziale 12 – 18mm ze skokiem co 2mm oraz dwóch średnicach 4mm (samowiercące o stałym 

i zmiennym kącie nachylenia) oraz 4,5mm (samogwintujące, rewizyjne)? 

Pozostałe warunki pakietu bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniach. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

ZESTAW 5: 

 
Na podstawie art. 38 ustawy Pzp prosimy o wyjaśnienie treści siwz: PYTANIE 1 DOTYCZY 

PAKIETU NR 13 Czy Zamawiający dopuści Elektrodę neutralna, jednorazowa owalna, dzieloną 

symetrycznie na dwie równe powierzchnie, o powierzchni częsci aktywnej 103cm2, o powierzchni 

części ogólnej 168cm2, pozwalające na równe rozproszenie prądu na całej powierzchni elektrody. 

Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza pianki zapobiegającej powstawaniu odparzeń, 

uniwersalna dla dzieci i dorosłych ? 

Odpowiedź: zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 6: 

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczania faktur elektronicznych na żądanie na 

adres mailowy fakturyapteka@spzoz.jgora.pl oraz usunie § 3 ust. 6 lit. a) ze wzoru umowy dla 

pakietu nr 1-2,4,9-11? 

2. Czy Zamawiający usunie § 3a ust. 2 ze wzoru umowy dla pakietu nr 1-2,4,9-11? 

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku dostarczania kopii faktur VAT na podstawie 

przesłanego przez Zamawiającego protokołu zużycia podpisanego przez Dyrektora WCSKJ w ciągu 

24 godzin od daty wystawienia rachunku lub faktury VAT na adres mailowy: 

fakturyapteka@spzoz.jgora.pl a oryginału w ciągu 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego oraz 

czy Zamawiający usunie zdanie drugie z § 4 ust. 2 wzoru umowy dla pakietu nr 1-2,4,9-11? 

4. Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT jedynie za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: „Ustawa”)? 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy 

Odpowiedź: 

1. Zgodnie z SWZ 

2. Zgodnie z SWZ 

3. Zgodnie z SWZ 

4. Zamawiający akceptuje. 

 

ZESTAW 7: 

Dot. załącznika nr 3 do SWZ – Projekt dostawa dla pakietu nr 1-2,4,9-11 1. Prosimy o 

doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ poprzez dodanie do 

par. 1 nowego ust. 3 o następującym brzmieniu: „Wyroby znajdujące się w mini banku pozostają 

własnością Wykonawcy do chwili ich pobrania przez Zamawiającego. 2. Prosimy o doprecyzowanie 

treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ poprzez dodanie do par. 1 nowego ust. 4 

o następującym brzmieniu: „Zamawiający nie będzie pobierał z mini banku wyrobów, którym 

upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w mini banku więcej niż jeden 

wyrób danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności wyrób z krótszym 

terminem ważności. 

Odpowiedź:  

1. Zamawiający akceptuje 

2. Zamawiający akceptuje  
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ZESTAW 8: 

Pakiet 12, pozycja 1.3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z taśmą lepną 180cm x 180cm? 

Pakiet 12, pozycja 1.5 Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową, dwukomorową, 40x30cm z taśmą 

samoprzylepną? 

Pakiet 12, pozycja 1.6 Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną 10cm x 50cm? 

Pakiet 12, pozycja 1.7 Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym w 

rozmiarze 10cm x 15cm, 10cm x 25cm oraz 5cm x 7,2cm? 

Pakiet 12, pozycja 1.9 Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy laparotomijny z gazy 17-

nitkowej, reszta parametrów zgodnie z SIWZ? 

Pakiet 12, pozycja 1.10 Czy Zamawiający dopuści miskę 500ml w kolorze niebieskim, 

nieprzezroczystą? 

Pakiet 12, pozycja 1.13 Czy Zamawiający dopuści aspirację Yankauer 23Ch 26cm, reszta 

parametrów zgodnie z SIWZ? 

Pakiet 12, pozycja 1.16 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 140cm, obszar 

chłonny 60cm x 140cm? 

Pakiet 12, pozycja 1.17 Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół narzędziowy 150cm x 190cm 

wzmocnienie na całej długości 65cm x 190cm? 

Pakiet 12, pozycja 1.18 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego 

(włóknina polipropylenowa 30 g/m2 / folia polietylenowa 30 g/m2). Łączna gramatura serwet 60 

g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 120 cm H2O. Odporność na rozerwanie na sucho 110 kPa. 

Odporność na rozerwanie na mokro 100 kPa? 

Pakiet 12, pozycja 1.19 Czy Zamawiający dopuści zestaw oznaczony kolorystycznie w postaci 

trzech zielonych kółek na etykiecie wewnętrznej? 

Pakiet 12, pozycja 1.20 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia kolorystycznego 

opakowania zewnętrznego zestawu (karton)? 

Odpowiedź: 

Pakiet 12, pozycja 1.3: TAK 

Pakiet 12, pozycja 1.5: TAK 

Pakiet 12, pozycja 1.6: TAK 

Pakiet 12, pozycja 1.7: NIE 

Pakiet 12, pozycja 1.9: TAK 

Pakiet 12, pozycja 1.10: NIE 

Pakiet 12, pozycja 1.13: NIE 

Pakiet 12, pozycja 1.16: NIE 

Pakiet 12, pozycja 1.17: NIE 

Pakiet 12, pozycja 1.18: NIE 

Pakiet 12, pozycja 1.19: zgodnie z SWZ 

Pakiet 12, pozycja 1.20: TAK 

 

ZESTAW 9: 

Pytanie 1 dotyczy formularza Wykaz asortymentowo-ilościowy. 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści 

- w poz. 1.0-1.4 kriokonsolę, w pełni kompatybilną z produktami oferowanymi w pkt. 2.0-10.0, 

która nie posiada pedału sterującego, czujnika ruchu przepony ani systemu utrzymywania 

stałego ciśnienia w balonie? 

- w poz. 3.0 - koszulkę prowadzącą do balonu, sterowaną z rozszerzaczem. Krzywizna koszulki 
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max. 135 stopni? 

Pragniemy zauważyć, że postanowienia SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w 

Pakiecie nr 1 wskazują na jednego producenta, co stoi w sprzeczności z art. 99 ust. 4 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) (zakaz 

opisywania przedmiotu zamówienia, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję). 

Zdaniem Wykonawcy, określenie parametrów granicznych kriokonsoli, (których niespełnianie 

będzie się skutkowało odrzuceniem oferty) służy ograniczeniu potencjalnego kręgu 

wykonawców. Wymagane parametry graniczne nie są koniecznymi do skutecznego 

przeprowadzenia zabiegu izolacji żył płucnych, a zatem nie powinny eliminować pozostałych 

przedsiębiorców z możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Odpowiedź: zgodnie z SWZ 

 

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

Zmianie ulega termin składania ofert: 

W SWZ było: 

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 15.07.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.07.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

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

Jest: 
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 26.05.2021 r. do godziny. 11:00.  

15.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.05.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

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

 

Zmianie ulega termin związania ofertą: 

W SWZ było: 

13. Termin związania ofertą. 13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni, tj. 

do dnia 22 sierpnia 2021 r. 

Jest: 

13. Termin związania ofertą. 13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni, tj. 

do dnia 24 sierpnia 2021 r. 

Pozostałe zapisy SIWZ 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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