
 
 

Grudziądz, dnia 28.09.2018 r.  

 

 

 

ZP- 2935/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (znak 

sprawy: Z/29/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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (znak 

sprawy: Z/29/PN/18), wpłynęły zapytania (nr 2), do postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

1. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści łyżki i rękojeści wykonane z wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej (typ 304), chromowanej w celu zapewnienia najwyższej jakości i trwałości po 

procesach strylizacji?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

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

2. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści łyżki światłowodowe ze zintegrowanym światłowodem 

wykonane w konstrukcji jednoelementowej (bez połączeń)? Łyżki ze zintegrowanym 

światłowodem zapewniają najwyższą jakość oświetlenia ora trwałość”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

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

 

3. Zapytanie: 

,,Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego, co należy rozumieć przez „białe 

światło”. Jest to określenie marketingowe, subiektywne, nie określające parametrów 

oświetlenia. Parametry oświetlenia można opisać poprzez temperaturę barwową (w 
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Kelvinach), strumień świetlny (w lumenach) oraz poprzez wskaźnik odwzorowania kolorów 

(CRI)”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

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

4. Zamawiający dokonuje sprostowania zapytania nr 15 odpowiedzi z dnia 18.09.2018 r.  

,,Pytanie nr 10: dot. Monitor funkcji życiowych - 20 szt. (poz. 1.2) 

Czy Zamawiający dopuści możliwość sterowania przyciskami na modułach  

w ograniczonym zakresie i tylko tam, gdzie jest to potrzebne i ułatwia pracę, jak  

np. zerowanie ciśnień metodą inwazyjną?”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza sterowanie przyciskami na modułach umożliwiające 

przynajmniej zerowanie ciśnień metodą inwazyjną. 

 

 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z 

pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (znak sprawy: Z/29/PN/18), w następującym 

zakresie: 

1. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 7 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 – dostawa wyposażenia oddziału anestezjologii  

i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń" 

oraz 

Znak sprawy: Z/29/PN/18 

„Nie otwierać przed 05.10.2018 r. godz. 12.30” 

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.”. 

2. 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 

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


 
 

Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108A, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 

(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 05.10.2018 r. godz. 12.00”. 
 

3.  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 05.10.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert.”. 

4. Wykreśla się treść załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie poz. 8 i 1.3,3 i 7 i zastąpienie 

nową treścią, jak w załączeniu. 
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. Zestawienie parametrów technicznych – po modyfikacji  - 1 na …str.A4 - t. adresat  

 

 

 


