
Toruń, dnia 20.09.2019 r. 
 
SSM.DZP.200.193.2019 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 
sprzętu jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych do badań EKG, USG, EEG, Holtera 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 17.09.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie 
odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 
Załącznik 1, poz. 1-11,29 
Czy zamawiający wydzieli poz.1-11,29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odpowiedź na pytanie nr 1                                                                                                                                                  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.   
 
Pytanie nr 2 
Załącznik 1, poz. 12-27 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w załączniku 1 wydzieli pozycje: 12-
27 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na papiery. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie 
konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z 
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.  
Odpowiedź na pytanie nr 2                                                                                                                                                  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.   
 
Pytanie nr 3 
Załącznik 1, poz.30-33,28 
Czy zamawiający wydzieli poz.30-33,28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , 
specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty na żele, a tym samym umożliwi 
Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 
Odpowiedź na pytanie nr 3                                                                                                                                                  
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.   
 

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 24 września 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 25 września 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. 
 
2) W Części 15 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie 
złożonych ofert nastąpi w dniu  24 września 2019 r. o godzinie 10.15 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 25 września  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 20.09.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


