
 
 

Grudziądz, dnia 12.11.2018 r.  

 

 

 

ZP-3205/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy filtrów do 

klimatyzacji i wentylacji szpitalnych (znak sprawy: E/1/PN/18). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy filtrów do klimatyzacji  

i wentylacji szpitalnych (znak sprawy: E/1/PN/18), wpłynęły zapytania (nr 2), do 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 

1. Zapytanie: 

,, W związku z ogłoszonym przez Państwa  przetargiem nieograniczonym na dostawę filtrów do 

klimatyzacji i wentylacji oraz z późniejszą modyfikacją formularza cenowego zwracamy się  

z prośbą o wyjaśnienie treści: „Filtry absolutne klasy H13 Hepa wysokość 150 mm separator 

aluminiowy…”  

Czy chodzi o zastosowanie w filtrach HEPA o grubości 150 mm separatorów aluminiowych?  

A co z filtrami o większej grubości np. 292? Czy one również mają posiadać separatory 

aluminiowe?  

 Proszę o doprecyzowanie tej informacji oraz zmianę zapisu na „Filtry absolutne klasy H13 

Hepa o grubości 150 mm i większej muszą posiadać separator aluminiowe…”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji 

przedmiotowej treści jak w załączeniu zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

2. Zapytanie: 

,,Bardzo proszę o informację dotyczącą filtrów absolutnych na głębokość 150 mm. 

Proszę o uzasadnienie dlaczego filtry na podaną głębokość mają posiadać przekładkę 

aluminiową a nie zwykły wkład minipleat?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji 

przedmiotowej treści jak w załączeniu zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

MODYFIKACJA NR 2 do SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. z późń. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

publicznego na dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych (znak sprawy: 

E/1/PN/18), w następującym zakresie: 

1) wykreślenie treści Rozdziału III ust. 2  SIWZ oraz zastąpienie jej następującą treścią:  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość 

1. 

Filtry kasetowe/działowe klasy G 4 wykonane zgodnie  

z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach:  

wysokość, szerokość, głębokość określonymi w 

Formularzu cenowym 

szt. 878 

2. 

Filtry kasetowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą  

ISO 16890:2018 lub równoważną z kołnierzem, ramka o 

wymiarach:  wysokość, szerokość, głębokość określonymi 

w Formularzu cenowym 

szt. 32 

3. 

Filtry kieszeniowe klasy F 5 wykonane zgodnie z normą 

ISO 16890:2018 lub równoważną rama o grubości 25 

mm, o wymiarach:  wysokość, szerokość, głębokość 

określonymi w Formularzu cenowym 

szt. 1311 

4. 

Filtry kieszeniowe klasy F 7 wykonane zgodnie z normą 

ISO 16890:2018 lub równoważną, o wymiarach:  

wysokość, szerokość, głębokość określonymi w 

Formularzu cenowym 

szt. 46 

5. 

Filtry kieszeniowe klasy F 9 wykonane zgodnie z normą 

ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach:  

wysokość, szerokość, głębokość określonymi w 

Formularzu cenowym 

szt. 542 

6. 

Filtry kasetowe MULTIPLAN F9 wykonane zgodnie z 

normą ISO 16890:2018  lub równoważną klasy 

z kołnierzem, ramka o wymiarach:  wysokość, szerokość, 

głębokość określonymi w Formularzu cenowym 

szt. 24 

7. 

Filtry absolutne klasy H 13 Heppa wysokość 150 mm i 

powyżej wykonany zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 

lub równoważną , rama o wymiarach:  wysokość, 

szerokość, głębokość określonymi w Formularzu 

cenowym 

szt. 786 

 

 

2) wykreślenie treści Rozdziału XVI § 1 ust. 2 SIWZ oraz zastąpienie jej następującą 

treścią:  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość 

1. 

Filtry kasetowe/działowe klasy G 4 wykonane zgodnie  

z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach:  

wysokość, szerokość, głębokość określonymi w 

Formularzu cenowym 

szt. 878 



 
 

2. 

Filtry kasetowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą  

ISO 16890:2018 lub równoważną z kołnierzem, ramka o 

wymiarach:  wysokość, szerokość, głębokość określonymi 

w Formularzu cenowym 

szt. 32 

3. 

Filtry kieszeniowe klasy F 5 wykonane zgodnie z normą 

ISO 16890:2018 lub równoważną rama o grubości 25 

mm, o wymiarach:  wysokość, szerokość, głębokość 

określonymi w Formularzu cenowym 

szt. 1311 

4. 

Filtry kieszeniowe klasy F 7 wykonane zgodnie z normą 

ISO 16890:2018 lub równoważną, o wymiarach:  

wysokość, szerokość, głębokość określonymi w 

Formularzu cenowym 

szt. 46 

5. 

Filtry kieszeniowe klasy F 9 wykonane zgodnie z normą 

ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach:  

wysokość, szerokość, głębokość określonymi w 

Formularzu cenowym 

szt. 542 

6. 

Filtry kasetowe MULTIPLAN F9 wykonane zgodnie z 

normą ISO 16890:2018  lub równoważną klasy 

z kołnierzem, ramka o wymiarach:  wysokość, szerokość, 

głębokość określonymi w Formularzu cenowym 

szt. 24 

7. 

Filtry absolutne klasy H 13 Heppa wysokość 150 mm i 

powyżej wykonany zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 

lub równoważną , rama o wymiarach:  wysokość, 

szerokość, głębokość określonymi w Formularzu 

cenowym 

szt. 786 

 

3) wykreśla się w całości treść załącznika nr 2 do SIWZ i zastępuje nową treścią 

Załącznika 2 do SIWZ – Formularz cenowy po modyfikacji, jak w załączeniu. 

4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według 

poniższego wzoru: 

 „Przetarg nieograniczony – Dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji 

szpitalnych" 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: E/1/PN/18 

                           „Nie otwierać przed 19.11.2018 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  nazwę 

Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu”. 



 
 

5) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się dotychczasową 

treść zastępując następującą: 

,,Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 

14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 19.11.2018 r. do godz. 12.30”. 
 

6) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 MIEJSCE  

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść 

zastępując następującą: 

,,Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 

Publicznych w dniu 19.11.2018 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert”. 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację  poprzez: 

- złożenie wypełnionego dokumentu  po modyfikacji 

lub 

- naniesienie  poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez odręczne skreślenie 

 i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonaną zmianę 

należy potwierdzić poprzez złożenie parafy osoby upoważnionej.  

 

Załącznik: 

1. Formularz cenowy – po modyfikacji - 1 na …str.A4 - t. adresat 

 

 

 


