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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 do endoskopii i endochirurgii, elektrody, 
cewniki, dreny, igły, strzykawki, 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, strzygarki i. in.. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej pod nr 2021/S 141-372516 z dnia 23 lipca 2021 r., stronie internetowej Zamawiającego 
www.szpital-msw.bydgoszcz.pl. 
 

ZAWIADOMIENIE NR 2 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 58, poz. 9) 
Pytanie 337 (dot. Pakiet nr 58, poz. 9) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody kulkowej, jednorazowego użytku, 
pakowanej po 12szt. Ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzanych procedur zabiegowych elektrody 
wielorazowe nie są już produkowane.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie wymaganej ilości, uwzględniając fakt, że minimalna 
ilość do zamówienia to opakowanie zbiorcze 12szt. 
Odpowiedź: 
W zawiadomieniu o pytaniach i odpowiedziach oraz modyfikacji SWZ z dnia 16.08.2021 Zamawiający w 
odpowiedzi na pytanie nr 337 w wyniku błędu edytorskiego udzielił niepełnej odpowiedzi. 
Prawidłowa odpowiedź na pytanie wykonawcy brzmi: 
Zamawiający dopuszcza.  Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę. 
 
Pytanie 366 (dot. Pakiet nr 63) 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 63  w pozycji 2 (w związku ze zmianą wprowadzaną przez producenta) dopuści 
zestaw wyposażony w jedną strzykawkę luer-lock 30 lub 60 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SIWZ. 
Odpowiedź: 
W zawiadomieniu o pytaniach i odpowiedziach oraz modyfikacji SWZ z dnia 16.08.2021 Zamawiający w 
odpowiedzi na pytanie nr 366 w udzielił błędnej odpowiedzi. „Zgodnie z SWZ” 
Prawidłowa odpowiedź na pytanie wykonawcy brzmi: 
Zamawiający dopuszcza. 
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