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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 31 stycznia 2020 r. 
Znak sprawy: 02/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę Oddziału Kardiologicznego z 
Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 505805-N-2020 z dnia 23.01.2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-
msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:  
 

1. III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: Zamawiający zmodyfikował numerację załączników nr 9, 10 

i 11: 
było: 
III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na: 

Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w 

Bydgoszczy, 

w zakresie szczegółowo określonym w: 
- dokumentacji projektowej – załącznik nr 10 do SIWZ, 
- przedmiarach robót – załącznik nr 11 do SIWZ, 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 12 do SIWZ, 

 
jest: 
III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem postępowania są roboty budowlane polegające na: 

Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w 

Bydgoszczy, 

w zakresie szczegółowo określonym w: 
- dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ, 
- przedmiarach robót – załącznik nr 10 do SIWZ, 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11 do SIWZ, 

 
2. było: 
XI. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
8. Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: 

a) nazwę wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu 
b)  zapis co najmniej następującej treści: 

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy 
Oferta dot. zamówienia publicznego na 

Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w 
Bydgoszczy  – 02/2020. 
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Nie otwierać przed dniem  07.02.2020 r. przed godz. 1000 

 
jest: 
XI. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
8. Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: 

a) nazwę wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu 
b)  zapis co najmniej następującej treści: 

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy 
Oferta dot. zamówienia publicznego na 

Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w 
Bydgoszczy  – 02/2020. 

Nie otwierać przed dniem  10.02.2020 r. przed godz. 1000 

 
3. było: 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy przesłać na adres: SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz lub 
złożyć w siedzibie zamawiającego sekretariat Dyrektora pok. nr 506 SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2020 r. do godz.0930 (decyduje data i godzina wpływu oferty). 
Oferta musi być opisana w sposób określony w rozdz. X ust.10. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca. 

2. Zmiana i wycofanie oferty: 
1) Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiana do 
oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w 
zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej (patrz rozdz. X ust. 10) z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

2) Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
który wprowadził zmianę.  

3) Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty 
wpłynie do zamawiającego przed upływem  terminu  składania ofert. Do składanego oświadczenia należy 
dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania 
wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pokój nr 524. Otwarcie 
ofert jest jawne. 

 
jest: 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
1. Oferty należy przesłać na adres: SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz lub 

złożyć w siedzibie zamawiającego sekretariat Dyrektora pok. nr 506 SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2020 r. do godz.0930 (decyduje data i godzina wpływu oferty). 
Oferta musi być opisana w sposób określony w rozdz. X ust.10. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca. 

2. Zmiana i wycofanie oferty: 
4) Wykonawca może wprowadzić zmianę treści złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu składania ofert. Zmiana do 
oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, tj. musi być złożona w 
zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej (patrz rozdz. X ust. 10) z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

5) Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty wykonawcy, 
który wprowadził zmianę.  

6) Wykonawca może wycofać ofertę pod warunkiem, że oświadczenie wykonawcy o wycofaniu oferty 
wpłynie do zamawiającego przed upływem  terminu  składania ofert. Do składanego oświadczenia należy 
dołączyć dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania 
wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pokój nr 524. Otwarcie 
ofert jest jawne. 
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Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 10.02.2020 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 
10:00. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. 
Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty 
przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, 
zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami. 
 

 

 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


