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L.dz. SSM.DZP.200.46.2020 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę leku immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum. 
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 23.03.2020 r. pytaniem do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonego  
na nie wyjaśnienia. 
 
Pytanie   
W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, a co za tym idzie 
koniecznością wdrożenia procedur ograniczających bezpośrednie kontakty, zwracamy się z 
prośbą o zmianę warunków w zakresie sposobu złożenia oferty ww. postępowaniu. Ze 
względu na wymuszoną zmianę organizacji pracy większości podmiotów gospodarczych oraz 
osób świadczących pracę (w tym również poczty, firm kurierskich, banków) wnosimy o 
zmianę formy złożenia oferty na elektroniczną. (zgodnie z zaleceniami  UZP  
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego) 
Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji, jedynie forma komunikacji elektronicznej, a 
zwłaszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, pozwoli wykonawcom 
zamówień publicznych na przygotowanie i złożenie oferty. 
  
Dodatkowo w związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa Szpital 
przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, zwracamy się z prośbą o 
odpowiedź na następujące pytanie: 
Czy zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 Immunoglobulina ludzka normalna 50mg w 1ml 
roztworu do infuzji, w tym co najmniej 95% IgG, maksymalna zawartość IgA wynosi 50 
mcg/ml, 5% flakon 50ml, 100 ml i 200 ml do wyboru zamawiającego, stabilizowany maltozą.”  
Odpowiedź na pytanie 
Zgodnie z SIWZ. 
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 23.03.2020 r. pytaniem do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonego  
na nie wyjaśnienia. 
 
Pytanie 
Chciałem zapytać o przetarg numer postępowania SSM.DZP.200.46.2020 PAKIET NUMER 1,  2320 
G czy będzie możliwe złożenie oferty elektronicznej zamiast wersji papierowej z powodu braku 
możliwości złożenia oferty w wersji papierowej? 
Odpowiedź na pytanie 
Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 23.03.2020 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


