
Toruń, dn. 12 lipca 2019 r. 

L.dz. SSM.DZP.200.139.2019 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
oprzyrządowania do sprzętu używanego na bloku operacyjnym. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 

sposób, że : 
 

1) w Części 11 – Termin i miejsce składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej 

treści: „19 lipca 2019 r. do godz. 10:00” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o 

następującej treści: „22 lipca 2019 r. do godz. 10:00”. 

2) w Części 15 – Otwarcie ofert, w ust. 15.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „19 lipca 

2019 r. o godz. 10:30” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „22 

lipca 2019 r. o godz. 10:15”.  

3) w Części 4 – Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę, w ust. 4.3.5 wykreśla 

dotychczasowy zapis o następującej treści: „ Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary 

odpowiadają określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 wymaganiom, Zamawiający wezwie 

Wykonawców do złożenia: a) opisów lub katalogów lub ulotek bądź folderów oferowanych przez 

Wykonawcę towarów, w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymaganiami postawionymi w 

siwz przez Zamawiającego; b) próbki po 1 sztuce odpowiednio do każdej pozycji wyszczególnionej w 

załączniku nr 1, w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymaganiami postawionymi w siwz przez 

Zamawiającego. ” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „4.3.5 

Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary odpowiadają określonym przez Zamawiającego 

w załączniku nr 1 wymaganiom, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia: a) opisów lub katalogów 

lub ulotek bądź folderów oferowanych przez Wykonawcę towarów, w celu potwierdzenia zgodności 

złożonej oferty z wymaganiami postawionymi w siwz przez Zamawiającego.” 

 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 12.07.2019 r. modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

