
 

  

Toruń, dn. 11 września 2019 r. 

 

L.dz. SSM.DZP.200.170.2019 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę igieł do 

biopsji stereotaktycznej. 

 

I.  W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 2 września 2019 r. pytaniem do siwz 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści nawigowalną igłę do biopsji o średnicy zewnętrznej 2,1mm w zestawie z linijką , 

ogranicznikiem głębokości, złączką aspiracyjną ze złączem Luer oraz z dołączoną do zestawu strzykawką do 

aspiracji, z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dopuszcza igłę o średnicy 2,1mm spełniającą pozostałe zapisy SIWZ 

 

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

sposób, że : 

1) w Części 12 - Opakowanie i oznakowanie ofert, w ust. 12.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej 

treści: „Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie powinny znajdować się 

dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego 

na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 

009 – kancelaria szpitala, oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: Dostawa podkładów i prześcieradeł 

papierowych - przetarg, nr sprawy SSM.DZP.200.169.2019” a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy 

zapis o następującej treści: „ Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie 

powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość. Koperta powinna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. 

Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 009 – kancelaria szpitala, oraz powinna posiadać następujące 

oznaczenie: Dostawa igieł do biopsji stereotaktycznej - przetarg, nr sprawy SSM.DZP.200.170.2019 

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

treści: „13 września 2019 r. do godz. 10:00” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o 

następującej treści: „16 września  2019 r. do godz. 10:00”. 

3) w Części 15 – Otwarcie ofert, w ust. 15.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „13 września 

2019 r. do godz. 10:45” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „16 

września 2019 r. o godz. 10:30”.  

 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
Dnia  11.09.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

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

