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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 09.07.2020 r. 
Znak sprawy: 07/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, 
cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, 
wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, 
pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, strzygarki i. in.. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej pod nr 2020/S 111-269181 z dnia 10 czerwca 2020 r., stronie internetowej Zamawiającego 
www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE NR 2 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że koryguje odpowiedź na pytanie nr 
174 oraz 302 udzielonych w zawiadomieniu o pytaniach i odpowiedziach z dnia 07.07.2020 . 
 
1. Było: 

Pytanie 174 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3, 6, 7, 15) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w pozycji z zadania nr 33. Pozwoli to większej liczbie 
wykonawców na złożenie ofert, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla poz. nr 15. 

 
Jest: 
Pytanie 174 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3, 6, 7, 15) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w/w pozycji z zadania nr 33. Pozwoli to większej liczbie 
wykonawców na złożenie ofert, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla poz. nr 7 i 15 oraz zmienia ilość opakowań w pozycji 3 na 200 op.. 

 
2. Było: 

Pytanie 302 (dot. Pakiet nr 62, poz. 2) 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 62 w pozycji 2 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, paracentezy 
i periokardiocentezy z jedną strzykawką Luer Lock 60 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania 
określone w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 
 
Jest: 
Pytanie 302 (dot. Pakiet nr 62, poz. 2) 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 62 w pozycji 2 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, paracentezy 
i periokardiocentezy z jedną strzykawką Luer Lock 60 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania 
określone w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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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 16.07.2020 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2020 r. o godz. 
10:00. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. 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 oraz 
udzielonymi odpowiedziami na pytania. 
 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

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

 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


