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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 025-053948 z dnia 06 lutego 2018 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 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 54 z dnia 14.03.2018 wnosimy o dokonanie zmiany typu zmywarki 
na: zmywarka tzw. „podblatowa” (wymiary min. 560mm x 560mm x 820mm), na podstawie, zasilanie 400V – 
wniosek swój argumentujemy tym, i: 

a) w/w typ zmywarki spełnia wymagania stawiane w SIWZ 
b) dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu, zaś podany w odpowiedzi nr 54 typ zmywarki „kapturowa” nie ma 

możliwości technicznej zamontowania w kuchenkach oddziałowych, 
c) nieuzasadniony ekonomicznie koszt zakupu zmywarki kapturowej (w porównaniu do podblatowej) 

podnoszący wartość oferty. 
 
Poniżej zdjęcia obrazujące różnice: 

Zmywarka uniwersalna podblatowa:                         Zmywarka kapturowa: 
 

 
 
Udzielenie odpowiedzi na powyższe zapytania pozwoli ewentualnemu Wykonawcy na optymalne skalkulowanie 
wartości usługi, a co za tym idzie na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami jakościowymi postawionymi w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania zmywarek podblatowych, na podstawie, 400V, w związku z powyższym 
Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 54 z zawiadomienia o pytaniach i odpowiedziach z dnia 14 
marca 2018 r., zamiast: Kapturowa, 400V, powinno być: podblatowa, na podstawie, 400V. 

 
Dyrektor 

SPW ZOZ MSWiA w Bydgoszczy 
 
 

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

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 
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