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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 
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NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

 
Bydgoszcz, dnia 01.12.2020 r. 

Znak sprawy: 11/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku, w tym: elektrody do pomiaru rzutu serca, filtry do respiratora Puritan Bennett 560, 
igła – motylek, płytki, worki stomijne, podkłady chłonne, ręczniki, kocyk do okrycia pacjenta, rękawiczki 
chirurgiczne i diagnostyczne, trokary, akcesoria laparoskopowe, zestawy opatrunkowe, nożyczki jednorazowe, 
akcesoria do elektroterapii, dozownik tlenowy, woda do nawilżania tlenu, akcesoria do laparoskopii, taśma 
kinezjologiczna i. in.”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 600554-N-2019 z dnia 
16.11.2020  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 nr 1 (dot. Pakiet nr 3) 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 3) z zawiadomienia o pytaniach i odpowiedziach z dnia 30.11.2020 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia igieł motylkowych połączonych 
fabrycznie z uchwytem, a jeśli nie to czy uchwyt ma być dostarczony oddzielnie – jeśli tak to prosimy o 
wyszczególnienie ich w oddzielnej pozycji asortymentowej oraz o podanie ilości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 4 udzielone w zawiadomieniu o pytaniach i odpowiedziach 
z dnia 30.11.2020, prawidłowa odpowiedź brzmi: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest sama igła motylek (bez uchwytu). 
 
Pytanie nr 2 (dot. Pakiet nr 3) 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 3) z zawiadomienia o pytaniach i odpowiedziach z dnia 30.11.2020 
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia igieł motylkowych połączonych 
fabrycznie z uchwytem, a jeśli nie to czy uchwyt ma być dostarczony oddzielnie – jeśli tak to prosimy o 
wyszczególnienie ich w oddzielnej pozycji asortymentowej oraz o podanie ilości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 4 udzielone w zawiadomieniu o pytaniach i odpowiedziach 
z dnia 30.11.2020, prawidłowa odpowiedź brzmi: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest sama igła motylek (bez uchwytu). 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 3) 

Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający jednoznacznie sprecyzował opis przedmiotu 
zamówienia, ponieważ opublikowane odpowiedzi do pytań 3., 4., 5 i 6.  
uniemożliwiają złożenie poprawnej oferty i wzajemnie się wykluczają. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest sama igła motylek. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 3) 
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W konsekwencji odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz w przypadku określenie przedmiotu zamówienia na igłę wraz 
z uchwytem  to:  
Czy Zamawiający wymaga igieł motylkowych 21G, 0,8mm z drenem o długości 178mm oraz fabrycznie 
zintegrowanym uchwytem, pakowanych po 25szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest sama igła motylek. 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 07.12.2020 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2020 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 MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

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