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Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby medyczne do badań urologicznych, 
wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do kaniulacji, 
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, i. in.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 522195-N-2018 z 
dnia 22.02.2018 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego. 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
 
 
1. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy: 

 
Zamawiający informuje, iż w treści specyfikacji, w wyniku błędu edytorskiego formularz cenowy obejmował 
wyłącznie pięć pakietów, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu przedmiotem niniejszego postępowania 
jest siedemdziesiąt dziewięć pakietów. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SIWZ – Formularze 
cenowe, zgodnie z treścią załącznika nr 1.  
 

2. Złącznik nr 3 – JEDZ 

 

Zamawiający zmodyfikował treść załącznika nr 3 JEDZ, poprzez zaznaczenie do wypełnienia przez 

Wykonawców informacji dotyczących wykluczenia o charakterze krajowym. 

 
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 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

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

 
 
 
Załączniki: 
Zał. nr 1 – Formularz cenowy 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 
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