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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 05 lutego 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. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela poniższych 
wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na konieczność dogłębnej analizy 
dokumentacji technicznej oraz długiego oczekiwania na asortyment konieczny do wyceny 
robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 2 
Proszę o potwierdzenie dokumentów niezbędnych do złożenia na etapie oferty:  

1. Załącznik nr 1 
2. Załącznik nr 2 
3. Załącznik nr 3 
4. Dowód wniesienia wadium  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został 
określony w Rozdziele VII SIWZ, informacja dotycząca Wadium oraz formy w jakiej może 
zostać wniesione znajduje się w rozdziale X SIWZ. 
 
Pytanie 3 
W związku z trwającym postępowaniem przetargowym pn."Przebudowa Oddziału 
Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy", 
prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
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Część projektowa architektury wskazuje podział opracowania na 2 etapy. Opis zamówienia nie 
definiuje czy oba etapy podlegają wycenie. Proszę o doprecyzowanie, który etap podlega 
wycenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wycenie podlegają oba etapy, przedmiar stanowiący załącznik nr 
10 do SIWZ obejmuje oba etapy. 
 
Pytanie 4 
Na jakim etapie trzeba złożyć kosztorysy ? Czy maja być szczegółowe czy ofertowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu. 
 
 
 

Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno – Administracyjnych 

Główny Księgowy 
 
 

 mgr Mirosława Cieślak 
/podpis na oryginale/ 

 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


