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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 02 stycznia 2018 r. 
Znak sprawy: 17/2017 
 

Do Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług kompleksowego 
utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy.”. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 231-481813 z dnia 01 grudnia 2017 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 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
Mając na uwadze zapisy zał. nr 11 do SIWZ Formularz cenowy  z zwłaszcza pozycje nr 5 proszę o określenie jak 
procent usług w kwocie netto stanowią usługi pomocnicze w oddziałach szpitalnych. Określenie poziomy tych 
usług jest niezbędne do prawidłowej wyceny oraz do zachowania porównywalności ofert w postępowaniu 
Odpowiedź: 
Usługi pomocnicze stanowią ok. 35%. 

 
Pytanie 2 
Proszę o określenie jakich wymiarów mają być wycieraczki zabezpieczające? 
Odpowiedź: 
1 sztuka – 150cm x 0,85cm 
3 sztuki – 200cm x 110cm 
1 sztuka – 250cm x 150cm. 
 
Pytanie 3 
Pytanie do załącznika nr 3 i nr 4 -  W związku z wymaganiami dotyczącymi zaoferowania preparatów 
posiadających opinię Instytutu Matki i Dziecka dla preparatów używanych na oddziale Położniczo-
Noworodkowym. Prosimy o informację czy  Zamawiający uzna za równoważną opinię pochodzą z oddziału 
analogicznego lub innej placówki. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Uprzejmie proszę o modyfikację warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczącego wymaganego 
doświadczenie od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Wymóg doświadczenia 
zawodowego w aktualnym brzmieniu siwz wymaga legitymowania się doświadczeniem polegającym na 
wykonaniu lub wykonywaniu 2 usług sprzątania oraz świadczenia prac personelu pomocniczego z których każda 
trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, o łącznej powierzchni użytkowej dla każdego 
kontraktu równej lub większej 7.000 m2 i ilości łóżek min. 140 . Wskazany warunek został ustalony w sposób 
dyskryminujący i nieproporcjonalny względem przedmiotu zamówienia, gdyż de facto jest tożsamy i identyczny 
z przedmiotem zamówienia. Usługa realizowana w ramach zamówienia publicznego będzie wynosić 24 miesiące. 
Okres realizacji zamówienia, którym musi wykazać się wykonawca łącznie wynosi również 24 miesiące(2 usługi 
po 12 miesięcy). Wobec powyższego ww. warunek nie jest sformułowany proporcjonalnie do przedmiotu 
zamówienia. 
 
Ponadto warunek ten dyskryminuje wykonawców, posiadających doświadczenie w realizacji zamówień o skali i 
złożoności takiej samej lub wyższej jak wymagana siwz, ale zdobyte w krótszych okresach. Usługi utrzymania 
czystości na rzecz szpitali w większości mają charakter usług ciągłych. Organizację i systematykę pracy 
odpowiadające potrzebom zamawiającego opracowywane są na etapie przygotowania oferty a ich ostateczne 
wdrożenie wraz z korektami i poprawkami zajmuje około 6 miesięcy. Po tymże okresie „próbnym” stwierdzić 
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można, czy zamówienie jest realizowane prawidłowo, zabezpiecza wszystkie potrzeby szpitala i jego pacjentów 
a wykonawca daje gwarancję należytego wykonania zamówienia. Dodatkowy kwartał realizacji usługi traktować 
należy jako ostateczne sprawdzenie jakości.  Tym samy ustalenie rocznych lub dłuższych okresów należytego 
wykonania zamówienia nie znajduje uzasadnienia w warunkach rynkowych realizacji tychże usług i nie jest 
również uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Wykonawca prawidłowo realizujący zamówienie przez okres 
6 miesięcy nabył i utrwalił w ww. okresie umiejętności dające rękojmię i gwarancje należytego wykonania 
usługi.      
 
Jednocześnie z daleko idącej ostrożności pozwalam sobie zaznaczyć, że należyte wykonanie usługi jest pochodną 
jakości świadczenia. Na jakość świadczenia usługi w sposób istotny wpływa jej rozmiar, częstotliwość i zakres. 
Usługi o większym zakresie skomplikowania i rozmiarze wymagają od wykonawców  większego zaangażowania 
potencjałów oraz stanowią sprawdzenie rzeczywistych możliwości danego przedsiębiorcy. Wykonawca 
realizujący większe zamówienia ze względu na ich skalę, a w konsekwencji częstotliwość występujących ryzyk lub 
zagrożeń szybciej nabywa doświadczenia oraz wiedzy co do sposobu prawidłowej realizacji zamówienia. W 
aktualnym brzmieniu warunku udziału w postępowaniu dyskryminowani są wykonawcy o posiadający 
doświadczenie o złożoności i zakresie wielokrotnie przekraczającym potrzeby Zamawiającego, ale zdobyte w 
krótszych okresach czasu. Bezspornym jest, że wykonawca realizujący w sposób ciągły duże zamówienia 
realizowane na rzecz jednostek służby zdrowia posiada wiedzę i doświadczenie dające gwarancję prawidłowej 
realizacji również małych zamówień.  
 
Mając powyższe na uwadze wnoszę o zmianę warunku, polegającą na dodaniu  w następujący 
sposób:                                  
 
Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 (dwóch) 
usług realizowanych na podstawie umów długoterminowych z jednostkami służby zdrowia, zawartych na okres 
co najmniej 18 miesięcy każda, realizowanych przez  okres nie krótszy niż 6 miesięcy każda, obejmujących swoim 
zakresem  usługi sprzątania oraz świadczenia prac personelu pomocniczego dla łącznej powierzchni użytkowej 
dla każdego kontraktu równej lub większej 7.000 m2 i ilości łóżek min. 140 oraz o  wartość już zrealizowanej 
należycie usługi na dzień składania ofert wynoszącej min. 1 000 000 zł każda.. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż usługa będzie realizowana przez 34 miesiące, w związku z powyższym warunki 
udziału w postępowaniu pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 5 
Zamawiający wskazał, że środki do dezynfekcji muszą spełniać wymagania ustawy o środkach biobójczych. Wśród 
preparatów dezynfekcyjnych są także preparaty, które klasyfikuje się jako wyroby medyczne. Prosimy także o 
dopuszczenie środków do dezynfekcji, które są wyrobami medycznymi i spełniają wymogi ustawy o wyrobach 
medycznych.. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
Zamawiający pisze iż stosowane środki dezynfekcyjne i myjące nie mogą posiadać intensywnego zapachu, 
nieprzyjemnego zapachu, nie mogą wywoływać podrażnień i alergii. Pragniemy zaznaczyć, że niektóre środki 
myjące i konserwujące oraz środki dezynfekcyjne z racji specyfiki chemicznej posiadają w swoim składzie 
substancje, które mogą być drażniące i żrące – takie informacje są zawarte w karcie charakterystyki, która jest 
wydawana dla koncentratu preparatu. Natomiast w praktyce preparaty  są stosowane w formie roztworów 
roboczych, które nie wykazują działania drażniącego i żrącego. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści 
środki, które w postaci roztworu roboczego nie wykazują działania drażniącego i żrącego i są całkowicie 
bezpieczne dla pacjentów i mogą być stosowane także w pomieszczeniach o wysokim reżimie sanitarnym? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ Zamawiający miał na myśli roztwory robocze. 
 
Pytanie 7 
Zamawiający wymaga, aby na oddziale Położniczo-noworodkowym i Sali cięć stosować preparaty posiadające 
pozytywną opinię kliniczną Instytutu Matki i Dziecka. W związku z tym czy Zamawiający dopuści preparat myjąco 
- dezynfekujący do powierzchni posiadający pozytywną opinię IMiDz o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota), 
Tbc? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 8 
Prosimy o sprecyzowanie kto zapewnia (Wykonawca czy Zamawiający) preparat do dezynfekcji promienników 
lamp bakteriobójczych? W przypadku, gdy to zapewnienie preparaty należy do obowiązków Wykonawcy, czy 
Zamawiający dopuści do tej czynności preparat na bazie skażonego alkoholu, stosowany we wszystkich 
pomieszczeniach, w których występują lampy bakteriobójcze, także na oddziale Położniczo-noworodkowym i Sali 
cięć? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ma stałych lamp bakteriobójczych - modyfikacja SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do myjni-dezynfektora? Jeśli tak prosimy o 
informację jakiego rodzaju myjnie-dezynfektory posiada Zamawiający i jakich preparatów oczekuje? 
Odpowiedź: 
Nie, to zamawiający zapewnia środki do myjni dezynfektora. 
 
Pytanie 10 
Zamawiający określił spektrum działania środków do dezynfekcji w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 4 do SIWZ. 
W związku z rozbieżnościami w zapisach w tych załącznikach prosimy o potwierdzenie, że spektrum działania 
środków do dezynfekcji ma być zgodne z zapisami załącznika nr 4 do SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 3 do SIWZ. 
 
Pytanie 11 
Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ wymaga, aby w zakresie działania wirusobójczego preparaty działały na 
wirusy Polio, HBV, HIV, Rotawirus. W sytuacji, gdy preparaty do dezynfekcji są przebadane na wirusy Polio i 
Adeno, nie są wymagane badania wobec innych wirusów, gdyż uznaje się, że preparaty te wykazują działanie na 
wszystkie pozostałe wirusy. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wirusobójcze 
działanie preparatów na wirusy Polio i Adeno? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma złożyć wypełniony załącznik nr 4 do 
SIWZ (Wykaz środków dezynfekcyjnych) wyłącznie w zakresie jaki podał Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 13 
Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy 
za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej 
usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu 

mailowego. 
4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest ……………………. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę kopii umów o pracę dla pracowników 
przewidzianych do realizacji usług - w terminie 14 dni od zawarcia przedmiotowej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego? W uzasadnieniu wskazujemy, iż przedłożenie przez Wykonawcę takich dokumentów dla wszystkich 
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pracowników już w dniu zawarcia umowy jest trudne do spełnienia, gdyż Wykonawca w tak krótkim okresie od 
daty doręczenia informacji o czynności wyboru oferty do dnia podpisania umowy - ma konkretne obowiązki 
związane z właściwą organizacją pracy dotyczące m.in. skierowania osób na właściwe badania medycyny pracy 
oraz przeprowadzenia niezbędnych szkoleń BHP. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 16 
par. 5 ust. 6 , 7 projektu umowy 
Czy Zamawiający poprzez zapis dotyczący wymogów Polisy ,,obejmującą realizację przedmiotu niniejszej umowy” 
ma na myśli konieczność przedstawienia przez wybranego wykonawcę Polisy dedykowanej pod niniejszy 
kontrakt?, czy wystarczająca tu będzie Polisa ogólna spełniająca wszystkie postawione przez Zamawiającego 
wymogi w siwz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający miał na myśli plisę generalną spełniającą wymogi SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o udzielenie informacji, czy udostępnione dla Wykonawcy pomieszczenia wymagają remontów, 
modernizacji. 
Odpowiedź: 
Koszty remontów pokrywa Wykonawca. 
 
Pytanie 18 
Prosimy o udzielenie informacji, czy udostępnione dla Wykonawcy pomieszczenia wymagają remontów, 
modernizacji. 
Odpowiedź: 
Koszty remontów pokrywa Wykonawca. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o podanie jaki jest średnio miesięczny koszt mediów, którymi obciążany jest Wykonawca realizujący 
usługę. 
Odpowiedź: 
Ok. 700 zł. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o informację czy Wykonawca będzie obciążany kosztem szkoleń dla swoich pracowników z zakresu 
czynników szkodliwych, ochrony p/pożarowej, ochrony danych osobowych organizowanych przez 
Zamawiającego. Jeśli tak, prosimy o podanie ich wysokości. 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o podanie kosztu badań mikrobiologicznych, które Wykonawca ma obwiązek wykonać 2 x w roku ze 
wskazanych 10 punktów. 
Odpowiedź: 
Koszty badań zależą od laboratorium, w którym Wykonawca wykona badania. 
 
Pytanie 22 
Zamawiający wskazuje, w załączniku nr 2 wymaganą liczbę personelu. W pozycji „Dyrekcja, pomieszczenia 
administracyjne, Przychodnia, PZP, Magazyn sprzętu medycznego, Apteka szpitalna, Archiwum, Zakład 
Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, gospodarka bielizną” podaje „Dni robocze 3 osoby  (6.00-14.00) + 43osoby 
(14.00-21.00)”. Wskazana ilość 43 jest zapewne omyłką pisarską, prosimy zatem o podanie właściwej wymaganej 
obsady. 
Odpowiedź: 
Właściwa wartość to 3 osoby. 
 
Pytanie 23 
Zamawiający wskazuje, w załączniku nr 2 wymaganą liczbę personelu. Prosimy o wyjaśnienie zapisów w kolumnie 
„kuchnia oddziałowa”. Przy oddziale kardiologicznym z pododdziałem chorób wewnętrznych jak i przy oddziale 
chirurgii z pododdziałami oraz przy oddziale geriatrii wskazane przy kuchni oddziałowej jest „1 osoba (7.00-19.00) 
obstawienie oddziałów na 3 piętrze (kardiologia, geriatria, chirurgia). Prosimy o wyjaśnienie jak Wykonawca ma 
rozumieć przedmiotowy zapis? Czy jest to jedna i ta sama osoba? 
Odpowiedź: 
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Właściwa wartość to 3 osoby. 
 
Pytanie 24 
Prosimy o podanie ilości m2 podłóg, które wymagają konserwacji 1x na kwartał ? 
 
Odpowiedź: 
Ok. 8450,88m2. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o potwierdzenie, iż czynności mycia powierzchni lam, punktów świetlnych i innych urządzeń 
elektrycznych odbywać się będzie po zdemontowaniu przez osobę uprawnioną, tj. pracownika Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 26 
Prosimy o podanie ilości m2 okien, które wymagają mycia 1x na kwartał ? 
Odpowiedź: 
Ok. 1675,75. 
 
Pytanie 27 
Prosimy o podanie ilości m2 rolet, które mycia 1x na kwartał ? 
Odpowiedź: 
Ok. 1400. 
 
Pytanie 28 
Prosimy o wprowadzenie właściwy sum kolumny „strefa I” i „strefa II” w załączniku nr 6 oraz w załączniku nr 11. 
Poprawne wartości to: 
- strefa I 2260,87 ( nie 2260,9) 
- strefa II 4609,32 ( nie 4609,3). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadził wnioskowane poprawki. 
 
Pytanie 29 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów w formularzu załącznik nr 10, pkt. 5 „produkty w chwili dostawy będą posiadały 
trwałość materiałowo – użytkową nie krótszą niż 12 miesięcy. W związku z tym, iż przedmiotem postępowania 
nie są dostawy prosimy o wyjaśnienie przedmiotowego zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż miał na myśli nie używanie przeterminowanych produktów. 
 
Pytanie 30 
Proszę podać ilość zgonów w okresie ostatnich 12 miesięcy 
Odpowiedź: 
2016 r. -  107. 
 
Pytanie 31 
Proszę podać ilość porodów w okresie ostatnich 12 miesięcy z podziałem na naturalne i cesarskie cięcia. 
Odpowiedź: 
2043 porody w tym 715 cięć cesarskich. 
 
Pytanie 32 
Proszę podać ilość zabiegów operacyjnych wykonywanych bezpośrednio na Blokach Operacyjnych w okresie 12 
miesięcy 
Odpowiedź: 
1495. 
 
Pytanie 33 
Proszę podać % obłożenia łóżek szpitalnych na poszczególnych oddziałach szpitalnych, bądź średni % obłożenia 
łóżek szpitalnych. 
Odpowiedź: 
Oddział Kardiologiczny – 53,5% 
Neurologia – 68,1% 
OIOM – 68,4% 
Położnictwo – 65,70% 



6 

Neonatologia 60,3% 
Chirurgia – 33,9% 
Urologia – 40,7% 
Ortopedia – 17,1% 
Geriatria – 38,4%. 
 
Pytanie 34 
Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należeć będzie 
wykonywanie również niżej wymienionych czynności: 

a. podawanie i odbieranie od pacjenta pojemników na wydaliny  (baseny, kaczki, miski nerkowate, miski 
wanienki)  

b. pomoc w przy prostych czynnościach związanych z potrzebami fizjologicznymi pacjenta ( 
wyprowadzenie/przyprowadzenie z Sali Chorych  do toalety i z powrotem) 

c. pomoc przy założeniu i zmianie pacjentowi pampersów, wkładek itp.  
d. Pomoc: przy podtrzymywaniu pacjenta, przy zmianie pozycji położeniowej pacjenta na łóżku 

szpitalnym, przy unieruchomieniu pacjenta 
e. pomoc w ubieraniu i rozbieraniu w odzież szpitalną pacjenta  
f. opróżnianie mycie i dezynfekcja urządzeń ssących na salach chorych, zabiegowych oraz salach 

operacyjnych w trakcie oraz po zabiegu 
g. pomoc personelowi medycznemu w karmieniu i dopajaniu pacjenta oraz nadzorowanie pacjentów 

podczas posiłków 
h. zebranie brudnych naczyń i sztućców, sprzątanie stolików i szafek przy łóżku  w Salach Chorych, 

bezpośrednio po zakończeniu konsumpcji przez pacjentów 
i. odbiór posiłków z kuchni głównej lub od firmy cateringowej i dostarczenie jej do pomieszczenia 

Kuchenki Oddziałowej   
j. przygotowanie specjalnych wózków  do wydawania posiłków w oddziałach szpitalnych   
k. przekazywanie brudnych naczyń stołowych z oddziałów szpitala oraz transport naczyń do zmywalni i 

odbiór czystych naczyń, prowadzenie zapisów stanu ilościowego naczyń stołowych przekazywanych do 
zmywalni   

l. odbiór, mycie, wyparzanie/dezynfekcja  naczyń, sztućców, opakowań zbiorczych, wózków 
transportowych   

m. mycie i wyparzanie/dezynfekcja pojemników do transportu żywności po każdym posiłku   
n. mycie i dezynfekcja mikrofalówek w Kuchenkach Oddziałowych 
o. pomoc w przełożeniu pacjentki do porodu z łóżka szpitalnego/wózka na łóżko porodowe i po porodzie 

z łóżka porodowego na łóżko szpitalne 
p. pomoc przy zmianie pozycji pacjentki do porodu 
q. przygotowanie łóżka porodowego  
r. przygotowanie kąpieli  w wannie porodowej i pomoc przy wejściu/wyjściu do /z wanny porodowej 

pacjentki do porodu 
s. pomoc w odpowiednim ułożeniu pacjentki do porodu na łóżku porodowym  
t. podawanie pacjentce po porodzie dodatkowych kocy, poduszek 
u. pomoc pacjentce po porodzie przy zmianie odzieży szpitalnej, pomoc w założeniu skarpet 
v. instruowanie osób uczestniczących przy porodach rodzinnych o zachowaniu przy porodzie, topografii 

oddziału porodowego, kuchni, pokojach relaksacyjnych i toaletach 
w. pomoc po zabiegu operacyjnym przy zmianie pacjentowi zabrudzonych podkładów na łóżku szpitalnym 

Odpowiedź: 
a. Nie, tylko wynoszenie, mycie, dezynfekcja. 
b. Nie 
c. Nie 
d. Tak 
e. Nie 
f. Tak 
g. Nie 
h. Tak 
i. Tak 
j. Tak 
k. Nie 
l. Tak 
m. Tak 
n. Tak 
o. Tak 
p. Nie 
q. Tak 
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r. Nie 
s. Nie 
t. Tak 
u. Nie 
v. Nie 
w. 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. 

 
Dyrektor 

SPW ZOZ MSWiA w Bydgoszczy 
 
 

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

 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


