
Toruń, dn. 12 marca  2020 r. 
L.dz. SSM.DZP.200.18.2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez 
stawu biodrowego.  
 
I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12 marca 2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital 
Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Pytanie dot. SIWZ: pkt. VIII Wymagania dotyczące wadium oraz pkt. XII Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Zgodnie z pkt. VIII SIWZ – Wymagania dotyczące wadium Wykonawca przystępujący do w/w 
postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 35.500,00 zł. Zamawiający w pkt. 
XII Opis sposobu obliczania ceny zaznaczył, iż Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na asortyment 
określony w tabeli literami 1. lub 2. lub 3. lub 4. lub 5.  
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: 

a. czy Wykonawca na każdą tabelę określonymi literalni 1. lub 2. lub 3. lub 4. lub 5. oddzielnie może 
złożyć ofertę, przy czym na każdą w/w tabelę oddzielnie winien wnieść wadium w wysokości 
35.500,00 zł;  

b. czy może Wykonawca zobligowany jest do złożenia jednej oferty obejmującej łącznie wszystkie 
tabele określone literalni 1. lub 2. lub 3. lub 4. lub 5. oraz wniesienia jednego wadium w wysokości 
35.500,00 zł. (bez możliwości złożenia oferty na jedną tabelę) 

Odpowiedź 1 
Zamawiający w części XVIII w siwz - Opis części zamówienia, określił, iż nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych, zatem zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający opisał jeden przedmiot zamówienia 
w pięciu dopuszczonych asortymentach w pięciu tabelach. Zatem złożenie oferty na większą ilość asortymentu 
niż jeden spowoduje odrzucenie takiej oferty jako niezgodnej z siwz. Wadium w wysokości 35.500,00 zł dotyczy 
asortymentu złożonego na: Tabelę nr 1, lub Tabelę nr 2, lub Tabelę nr 3, lub Tabelę nr 4 lub Tabelę nr 5. 
 
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, 

że w Części III Opis przedmiotu zamówienia wprowadza nowy zapis o następującej treści: „1.2 Wykonawca może 

złożyć tylko jedną ofertę zawierającą wszystkie pozycje asortymentowe wykazane w Tabeli 1 LUB w Tabeli 2 LUB 

w Tabeli 3 LUB w Tabeli 4 LUB w Tabeli 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pięć rodzajów 

asortymentów wykazanych w tabelach 1), 2), 3), 4), 5) przez jednego Wykonawcę!”. 

Pozostałe warunki zgodne z siwz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 12/03/2020 odpowiedź na pytanie i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

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

