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Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa respiratorów.” Ogłoszenie w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 777513-N-2020  z dnia 31.12.2020  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 (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 114-117) 
Pytanie dotyczące załącznika nr 3, pakiet nr 2 – Zakup i dostawa respiratorów szpitalno-domowych, pozycja 
114-117.  
Co Zamawiający rozumie poprzez wymagane w OPZ – Wyposażenie opcjonalne? 
Wymóg taki można rozumieć jako wymagane składowe zakresu dostawy lub jako możliwość doposażenia 
respiratorów w opisane w punktach 114-117 akcesoria lecz nie wymagane przy realizacji dostawy urządzeń.  
Pytanie jest o tyle istotne gdyż Państwa odpowiedź będzie miała wpływ na ustalanie ceny jednostkowej oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający ww. pozycjach opisał możliwe wyposażenie opcjonalne do respiratora, nie jest ono przedmiotem 
niniejszego postępowania, Wykonawca oświadcza, że istnieje możliwość doposażenia respiratora w 
wyposażenie opcjonalne. Zamawiający zmodyfikował SIWZ poprzez uzupełnienie tabeli w pozycjach 114-117 
w zakresie określenia „TAK”. 

 
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. 
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