
Toruń, dnia 17.07.2019 r. 
 
 
SSM.DZP.200.134.2019 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 
siatek operacyjnych. 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.07.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie 
odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1  
Dotyczy pakietu nr. 2  poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatki przepuklinowej o gramaturze 45g/m2 i  
rozmiarze 6 x 11cm 
Odpowiedź na pytanie  nr 1 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 2  
Dotyczy pakietu nr. 2 poz. 2 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatki przepuklinowej o gramaturze 45g/m2 i  
rozmiarze 8 x 15cm 
Odpowiedź na pytanie  nr 2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 3 
 Dotyczy pakietu nr. 2 poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatki przepuklinowej o gramaturze 45g/m2 
Odpowiedź na pytanie  nr 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy pakietu nr. 2 poz. 4 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatki przepuklinowej posiadającej rozmiar 8 x  
15 cm. Pozostałe parametry bez zmian. 
 Odpowiedź na pytanie  nr 4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy zapisów SIWZ 
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. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej  
na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie  
wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy  
kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o  
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  
złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w  
postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w  
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana  
sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała  
obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 
Odpowiedź na pytanie  nr 5 
Tak 
 
 
 
 
 
 
 



Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 
sposób, że: 

 
1) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. 
Oferty należy składać do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. 
Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty złożone 
po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej 
treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu 
Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria 
szpitala. 
11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.” 
 
2) W Części 15 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie 
złożonych ofert nastąpi w dniu  19 lipca 2019 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”a w 
miejsce   wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych ofert 
nastąpi w dniu 23 lipca 2019 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.” 
 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 17.07.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siws zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


