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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 12 lipca 2018 r. 
Znak sprawy: 12/2018 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: wyroby wyroby medyczne do badań urologicznych, cewniki, dreny, igły, 
strzykawki, kaniule, klipy i. in.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 569039-N-2018 z dnia 
05.07.2018 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 (dot. Pakiet nr 7) 
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia przez przedstawiciela producenta oświadczenia o wzajemnej 
kompatybilności oferowanych igieł motylkowych z probówkami BD Vacutainer, wskazanymi w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 7) 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 7 wyceny samych igieł 
motylkowych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 8) 
Czy Zamawiający dopuści  
Półautomatyczny system biopsyjny ładowany skokowo regulowaną głębokością wkłucia  
- głębokość wkłucia 15 mm i 22 mm  (zakres trwale zaznaczony na produkcie) 
- wyposażony w echomarkery  ułatwiające  pozycjonowanie igły pod kontrolą USG) 
- wyposażony w skalę  centymetrową  z ruchomym ogranicznikiem  
- posiadający okienko kontrolne dla oceny   stanu aktywacji 
- rozmiary zróżnicowane kolorami 
- rozmiar: 16G x 150 mm; 16G x 200 mm;  18G x 150 mm;   18G x 200 mm 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 8) 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 8 półautomatycznego systemu biopsyjnego ładowanego 
skokowo z regulowaną głębokością wkłucia  
- głębokość wkłucia 9,5 mm i 19 mm (zakres trwale zaznaczony na produkcie) 
- wyposażony w echo markery (wew. i zew. ułatwiające  pozycjonowanie igły pod kontrolą USG) 
- wyposażony w skalę centymetrową  z ruchomym ogranicznikiem  
- posiadający okienko kontrolne dla oceny stanu aktywacji 
- rozmiary zróżnicowane kolorami 
- rozmiar: 16G x 150 mm; 16G x 200 mm; 18G x 150 mm; 18G x 200 mm 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 9, poz. 1) 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 9 poz. 1 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze 
Quincke) 18G x 75mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 10) 
Czy Zamawiający wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, 
zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 10) 
Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści: kaniule z dodatkowym portem umieszonym centralnie nad skrzydełkami, 
wykonane z poliuretanu, z 3 paskami dającymi dobry kontrast w RTG, z oznaczeniem nazwy producenta na 
opakowaniu kaniuli  (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub 
numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli  nie ma realnego  zastosowania)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1-6) 
Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od nazwy producenta bądź nazwy handlowej umieszczonej 
bezpośrednio na kaniuli. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 luty 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 
211) „informacje potrzebne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego powinny znajdować się na samym 
wyrobie medycznym lub opakowaniu każdego egzemplarza, i/lub, jeżeli to stosowne, na opakowaniu 
handlowym. Jeżeli osobne opakowanie każdej sztuki wyrobu medycznego nie jest możliwe, informacje muszą 
znajdować się w ulotce dołączonej do jednego lub większej liczby wyrobów" Zgodnie z powyższym do 
identyfikacji kaniuli dozylnej wystarczy nazwa umieszczona na opakowaniu jednostkowym oraz/lub kartonie 
zbiorczym. Nazwa producenta umieszczona na samym wyrobie nie może służyć za podstawę do ewentualnej 
reklamacji, bądź identyfikacji w przypadku zdarzenia medycznego, ponieważ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 17 luty 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 211) mówi „wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być 
identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu 
wykrycia potencjalnego zagrożenia powodowanego przez te wyroby i ich odłączalne elementy" 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1-6) 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1-6) 
Czy Zamawiający dopuści kaniule z min. 3 paskami wtopionymi, kontrastującymi w promieniach RTG? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1-6) 
Czy zamawiający dopuści kaniule z nazwą handlową i nazwą producenta bezpośrednio na opakowaniu 
jednostkowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1-6) 
Czy Zamawiający dopuszcza kaniule ze standardowym koreczkiem portu bocznego? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1-6) 
Czy Zamawiający dopuszcza kaniule z logo producenta bezpośrednio na kaniuli? Pozostałe parametry zgodne z 
SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 10, poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści kaniule o długości 18G x 45 mm? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 10, poz. 7) 
Prosimy o wydzielenie poz.7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący 
się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z 
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami 
publicznymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 10, poz. 7) 
Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem 
ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 10, poz. 7) 
Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści: koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1-6) 
Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, zaleca się  
stosowanie materiałów o właściwościach antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r,) 
Czy Zamawiający dopuści  system do odsysania o właściwościach antybakteryjnych , charakteryzujący się 
następującymi cechami użytkowymi: 
- wkłady  jednorazowego użytku(pojemność 1000ml,2000ml,3000ml),okrągłe, ze zintegrowaną pokrywą, 
uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym zapobiegającym 
wypływowi wydzieliny do źródła ssania, posiadające w pokrywie dwa króćce pacjenta i próżni, króciec pacjenta 
jest gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy, współpraca z dowolnym źródłem ssania; 
nie stosuje się króćca obrotowego, schodkowego; wymiana wkładów po odłączeniu drenu próżni z pokrywy 
wkładu, bez odłączania źródła ssania; pokrywy wkładów wyposażone w szeroki port(25mm) do stosowania 
saszetek żelujących; pokrywy wkładów wyposażone w dwa uchwyty(pętle)dla ich bezpiecznego wyjmowania z 
kanistra; wkłady 2000ml,3000ml,częściowo sprasowane dla zmniejszenia powierzchni magazynowej; wkłady 
kompatybilne z kanistrami(pojemnikami) oferowanego systemu 
- pojemniki wielorazowego użytku(okrągłe),przeźroczyste ze skalą pomiarową, wyposażone tylko w uchwyt do 
mocowania, bez króćca ssącego; przystosowane do mycia mechanicznego oraz sterylizacji do 121st.C 
 
Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu , najnowocześniejszego na rynku, ze względu na 
opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i kanistrów(co jest potwierdzone  badaniami 
laboratoryjnymi) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom 
wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Oferowany system charakteryzuje się 
prostotą i bezpieczeństwem użytkowania. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  
kanistry(o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej 
oferty. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 17, poz. 7) 
Czy Zamawiający dopuści saszetki o zawartości 20gram proszku żelującego, z odpowiednim przeliczeniem 
ilościowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 17, poz. 8) 
W oferowanym systemie nie stosuje się łącznika kątowego lecz prosty; czy w związku z tym, Zamawiający dopuści 
zaoferownie w tej pozycji łącznika prostego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 17, poz. 11) 
Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o poj.2000ml, z podziałką standardową do 1500ml, co 100ml,bez 
podziałki co 10ml? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 18, poz. 1) 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii FR 10,5 oraz FR 12 w składzie: 
- cewnik typu J wykonany z poliuretanu, zakończony jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu, z 
otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli  cewnika, z zakończeniem luer lock, 
- igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G, dł. 20 cm, widoczna w USG, 
- prowadnik Lunderquista typu J, dł. 80 cm, z giętką końcówką, 
- komplet rozszerzadeł (bez rozrywalnych koszulek) FR 08 i FR 12 dla cewnika w rozmiarze FR 10,5 oraz FR10 i FR 
14 dla cewnika w rozmiarze CH 12, 
- uniwersalny łącznik luer lock do worka na mocz. 
Skład zestawu do nefrostomii CH 14 zgodny z opisem w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej 
w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli ze złożonego oświadczenia będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej. 
 
Pytanie 24 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli ze złożonego oświadczenia będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli ze złożonego oświadczenia będzie wynikało, że Wykonawca nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej. 
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Pytanie 26 
Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. I pkt. 4 
Prosimy o potwierdzenie, iż zaszła pomyłka pisarska i wartość postępowania nie przekracza kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż zaszła oczywista pomyłka, wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. V pkt. 3a) 
Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga wykazu dostaw zgodnego z 
opisem przedmiotu zamówienia w postępowaniu tj. na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w 
tym: wyroby wyroby medyczne do badań urologicznych, cewniki, dreny, igły, strzykawki, kaniule, klipy i. in. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż zaszła oczywista pomyłka, prawidłowa treść: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
W związku z powyższym Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy Rozdziału V pkt. 2.3) a) SIWZ: 
Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu dostaw na 
dostawę stymulatorów, które nie są przedmiotem powyższego postępowania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż zaszła oczywista pomyłka, prawidłowa treść: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 
W związku z powyższym Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków. 
 

 
Pytanie 29 
W zwiazku z pojawieniem się wątpliwości dotyczacych zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy 
się z prośba do Zamawiajacego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiajacego będzie złożenie 
pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciagania zobowiazań i składania 
oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do 
przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań 
wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania 
dokumentów za zgodnośc z oryginałem. Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający uzna w/w pełnomocnictwo za wystarczające do złożenia oferty przetargowej. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 30  
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy?  
Odpowiedź:  
TAK. 
 
Pytanie 31  
Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 3 ust. 6 umowy, czy 
Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 32 (dot. § 2 ust. 5)  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Wykonawcy po godzinie 14:00 były traktowane 
jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane 
niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu 
dostawy wskazanego w umowie. 
Odpowiedź:  
Treść § 2 ust. 5 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 33 (dot. § 3 ust. 3)  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 
treści: „Strony mogą ponadto zmienić ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut 
EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub 
kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia 
zawarcia umowy przekroczy 3%, co każdorazowo wymaga zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
Odpowiedź:  
Treść § 3 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 34 (dot. § 3 ust. 8)  
Zważywszy na treść § 3 ust. 8 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) 
Zamawiający na pewno zamówi?  
Odpowiedź:  
Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego 
zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 3 ust. 8 głównych postanowień umowy 
(Załącznik nr 5 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 35 (dot. § 5 ust. 1)  
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane w kwocie 0,1%  od wartości netto niezrealizowanej umowy 
(według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto. 
Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie 
od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. 
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia. 
Odpowiedź:  
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 36 (dot. § 5 ust. 1)  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami 
„zwłoki”?  
Odpowiedź:  
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 37 (dot. § 5 ust. 1)  
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości 
niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia.  
Odpowiedź:  
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 38 (dot. § 8 ust. 1)  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) 
treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 39 (dot. § 8 ust. 1 lit. c)  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „w szczególności” zastąpić skrótem 
„tzn.”?  
Odpowiedź:  
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 40 (dot. § 8 ust. 3)  
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy wskazanej w §3 ust. 1” 
zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?  
Odpowiedź:  
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 41 (dot. § 8 ust. 3)  
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części 
umowy. 
Odpowiedź:  
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 5 do SIWZ) pozostaje bez zmian. 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 17.07.2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2018 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. 
 
 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSW w Bydgoszczy 

 
 

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

 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


