
 
 

Grudziądz, dnia 01.10.2019 r.  

 

 

 

ZP-2189/19 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego 

ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym (znak sprawy: 

T/2/PN/19). 

 

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 dostawę fabrycznie nowego 

ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym (znak sprawy: T/2/PN/19), 

wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

o następującej treści: 
 

1. Zapytanie: 

,,Dotyczy respiratora transportowego 

Pytanie nr 1  

Czy w punkcie „zastawka ciśnieniowa  bezpieczeństwa regulowana płynnie w zakresie min. 

10-65 bar” , nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej wartości ciśnienia ? Czy Zamawiający 

miał na myśli wartości podane w mBar ?”. 

 

Odpowiedź  

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

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

2. Zapytanie: 

,,Dotyczy respiratora transportowego 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie respiratora transportowego z zastawką 

ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie od 20 do 60 cm H20 lub od 19,6 

mBar do 58,8 mBar  ?”. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

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

 

3. Zapytanie: 

,, Dotyczy ssaka elektrycznego  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak z płynną regulacją ssania za pomocą pokrętła  

od 0 do 0,85 bar ?”. 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

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

 

4. Zapytanie: 

,, Dotyczy ssaka elektrycznego  

Czy Zamawiający zgodzi się na zasadzie równoważności na zaoferowanie ssaka  

z podświetlanymi przyciskami sterującymi za pomocą wbudowanej lampy LED , która 

dodatkowo  oświetla pole pracy zespołu w warunkach ograniczonej widoczności?”. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

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

5. Zapytanie: 

,, Dotyczy ssaka elektrycznego  

Czy Zamawiający zgodzi się   na zasadzie równoważności na dopuszczenie ssaka elektrycznego 

posiadającego duży czytelny manometr pokazujący wartości osiąganego podciśnienia za 

pomocą pokrętła, którym nadzorujemy ciśnienie ssania ręcznie,  zapobiegając  w ten sposób 

przypadkowemu zassaniu tkanek. Oferowany przez nas system zapobiega powikłaniom w 

przypadku użycia u pacjentów w różnych grupach wiekowych, a dodatkowo pozwala osiągać 

podciśnienie w pełnym zakresie od 0 do – 85 bar, inaczej niż ssak sterowany elektronicznie ze 

skokową regulacją gdzie mają Państwo do wyboru z góry określone wartości podciśnienia. 

Dopuszczenie do zaoferowania proponowanych przez nas rozwiązań technicznych, w żadnym 

stopniu nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego, a umożliwi 

jedynie złożenie oferty opartej na innych rozwiązaniach technicznych.”. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 

6. Zapytanie: 

,, Dotyczy Krzesełko kardiologiczne z system płozowym: 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzesełko 

kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach: 

 Przeznaczone do  transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach, 

 Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach 

 Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, 

odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko 

demontowane 

 Nośność krzesełka 180 kg 

 Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość) 

 Wymiar  kół przednich 75 mm, tylne 175 mm  

 Przednie koła skrętne 

 Hamulec na kołach przednich, 

 Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach 



 
 

 Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka 

 Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednej wysokości 

 3 pasy bezpieczeństwa 

 Powłoka ochronna łatwe  do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne 

 Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu 

 Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka 

 Waga bez akcesoriów 12 kg”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie 

prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny 

,,oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 

oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji, a to po stronie Wykonawcy 

pozostaje obowiązek zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ. 

 

7. Zapytanie: 

,, Dotyczy Nosze podbierakowe: 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze 

podbierakowe europejskiego producenta, wykonane w całości z aluminium, bez możliwości 

wykonania diagnostyki obrazowej RTG, o wadze 10 kg spełniające pozostałe wymagania 

OPZ?”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 

8. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Dwunasto-odprowadzeniowy defibrylator z teletransmisją 

Pytanie 1.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego 

europejskiego producenta o poniższych parametrach: 

- Uchwyt 12 V DC. Każdorazowe wpięcie urządzenie powoduje ładowanie akumulatorów bez 

konieczności stosowania ładowarki dwustanowiskowej czy  korzystać z sieci 230V 

- Czas pracy na trzech akumulatorach: 10 godzin monitorowania lub 428 wyładowań energią 

200J 

- Auto test  przy każdorazowym włączaniu urządzenia. 

- Kolorowy ekran TFT o przekątnej 8,4 cala 

- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, bez przycisku drukowania. Wydruk następuje 

automatycznie po każdorazowej defibrylacji 

- Zakres wzmocnienia EKG min.: od 0,25 do 2,0 cm/mV 

- Pamięć w postaci karty CF do zapisu wszystkich rejestrowanych danych (imię i nazwisko, 

wiek, badane parametry życiowe) 

- Kabel 4-ro i 6-cio żyłowy do przeprowadzenia badania 12 odprowadzeniowego  EKG, 2 sztuki 

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ”. 

 

 

 



 
 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie 

prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny 

,,oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 

oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji, a to po stronie Wykonawcy 

pozostaje obowiązek zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ. 

 

9. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego 

europejskiego producenta o poniższych parametrach: 

- Ciężar urządzenia w torbie wraz z akcesoriami 12 kg 

- Ładowanie urządzenia za pośrednictwem zasilania zewnętrznego 2 godziny 35 min. 

- Plecak przenośny z PAXplanu , łatwy w czyszczeniu 

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie 

prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny 

,,oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 

oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji, a to po stronie Wykonawcy 

pozostaje obowiązek zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ. 

 

10. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne, którego waga 

wraz ze wszystkimi akcesoriami (bez systemu trakcyjnego)  jest zaledwie 1,6 kg większa niż  

Zamawiający wymaga?”. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 

11. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  unieruchomienie pediatryczne o 

poniższych parametrach?: 

-zestaw pozwalający na unieruchomienie dzieci w wieku 2 – 10 lat, 

-posiada wbudowane unieruchomienie głowy, 

- system różno-kolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających, 

-4 uchwyty do przenoszenia, 

-2 pętle do mocowania na noszach karetkowych, 

-mocowanie poszkodowanego nie utrudniają dostępu do klatki piersiowej w celu monitorowania 

czy defibrylacji, 

-materiały, z których wykonana jest deska pediatryczna są wytrzymałe, łatwe w utrzymaniu 

czystości oraz przenikliwe dla promieni X, 

-długość: 122 cm, 

-szerokość: 23 cm, 

-grubość: 4 cm, 



 
 

-waga: 3 kg, 

-obciążenie: 41 kg, 

-unieruchomienie pediatryczne dostarczane jest w przenośnej torbie transportowej”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie 

prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny 

,,oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 

oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji, a to po stronie Wykonawcy 

pozostaje obowiązek zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ. 

 

12. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac próżniowy, którego uchwyty są 

zamontowane na dłuższych bokach oraz wymiary wynoszą 210cm x 100cm?”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 

13. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ssak renomowanego producenta 

Boscarol spełniający wszystkie wymagania normy PN EN 1865 oraz PE EN 1789?”. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie 

prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny 

,,oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 

oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji, a to po stronie Wykonawcy 

pozostaje obowiązek zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ. 

 

14. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie do mechanicznej kompresji klatki 

piersiowej Auto Pulse, prowadzące obwodowe uciski klatki w technologii LDB (Load 

Distributing Band) za pomocą taśmy piersiowej, zapewniające zmniejszenie obwodu klatki 

piersiowej o 20%, co umożliwia uzyskanie najwyższych, nieosiągalnych w innych urządzeniach 

przepływów wieńcowych i mózgowych w trakcie resuscytacji i w efekcie istotnie zwiększa 

prawdopodobieństwo skutecznej RKO?  

 

Uzasadnienie: Urządzenia w technologii LDB prowadzące uciskanie za pomocą taśmy 

piersiowej wykorzystują 2 mechanizmy fizjologiczne: mechanizm pompy sercowej oraz 

mechanizm pompy piersiowej. W efekcie technologia LDB daje wyższe ciśnienia perfuzji w 

porównaniu z uciskami punktowymi na mostek (wykorzystującymi jedynie mechanizm pompy 

sercowej), co prowadzi do wyższej skuteczności resuscytacji w przypadkach nagłego 

zatrzymania krążenia”. 

 

Odpowiedź 



 
 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 

15. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie zasilane wyłącznie za 

pomocą baterii, gwarantujących w każdych warunkach min. 30 min nieprzerwanej pracy jeżeli 

wraz z urządzeniem dostarczone zostanie 3 szt. baterii i ładowarka zewnętrzna 230V?  

Uzasadnienie: Zestaw taki zapewnia min 1, 5 h ciągłego ucisku klatki piersiowej. Zastosowanie 

3 baterii (w przeciwieństwie do wymaganej 1) pozwala na wymianę baterii (są w zestawie) i 

kontynuowanie ucisku w sytuacjach braku dostępnego zasilania zewnętrznego. Rozwiązanie to 

jest dedykowane do pracy w warunkach poza szpitalnych gdzie w miejscach publicznych 

zazwyczaj jest problem ze znalezieniem dostępu do zasilania sieciowego”. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 

16. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności nowoczesny 

defibrylator Zoll XSeries, posiadający następujące tryby pracy: defibrylacja, stymulacja, 

monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z zapewnieniem możliwości bezkosztowej transmisji 

badań EKG i innych danych medycznych oraz ich odbioru w powszechnie używanym w Polsce 

systemie teletransmisji, we wskazanych przez Zmawiającego placówkach hemodynamiki. 

Defibrylator o następujących parametrach technicznych: 

 

Zasilanie 

1. Sieciowe + akumulatorowe (bateryjne) 

2. Czas pracy z baterii(akumulatora) przy monitorowaniu – min. 6 h 

3. Ilość defibrylacji z energią 200J przy pracy na baterii – min. 100 

4. Możliwość ładowania baterii (akumulatora) z AC 230V 50/60Hz 

Funkcje (cechy) 

5. Urządzenie przenośne 

6. Ciężar kpl urządzenia – max 10 kg 

Monitorowanie funkcji życiowych: EKG 

7. Ilość kanałów EKG – max. 12  

8. Interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta 

9. Pomiar uniesienia odcinka S-T w mm 

Defibrylacja 

10. Elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące 

11. Defibrylacja ręczna 

12. Defibrylacja półautomatyczna AED 

13. Zakres dostarczania energii: 1 – 200 J 

14. Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: 20 

15. Dwufazowa fala defibrylacja 

16. Kardiowersja 

Stymulacja przezskórna serca 

17. Tryb stymulacji - na żądanie i asynchroniczny 



 
 

18. Zakres regulacji częstotliwości impulsów stymulujących: 30 – 180/min. 

19. Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących: 0 – 140 mA 

20. 
Elektrody jednorazowego użytku do defibrylacji i stymulacji przezskórnej min. 

2 kpl.  

Ekran  

21. Kolorowy o przekątnej ekranu 6,5
 

22.  Funkcja obserwacji przy dużej ekspozycji słonecznej. 

23. Możliwość jednoczesnej obserwacji 3 krzywych dynamicznych. 

Alarmy  

24. Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji 

Drukarka  

25 Szerokość papieru: 80 mm. 

26. Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: 3 

27. Przesuw papieru: 2 prędkości (25 i 50 mm/sek) 

Inne wymagania 

28. Możliwość archiwizacji przebiegu pracy urządzenia, stanu pacjenta, 

odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz 

wydruk tych informacji 

29. Możliwość transmitowania badań EKG i innych danych medycznych z 

defibrylatora do stacji odbiorczych pracujących w systemie Medgate 

powszechnie używanych w Polsce. 

30 Bezpłatny dostęp do serwera przy transmisji danych. 

31. Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania. 

32.    Odporność na wilgoć IP55 

33.  Certyfikowany uchwyt do montażu w karetce. 

34. Instrukcja obsługi w języku polskim 

35. Deklaracja zgodności 

36. Certyfikat CE 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie 

prowadzonego postępowania tj. przed złożeniem oferty, nie może dokonać oceny 

,,oferowanego” przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania 

oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji, a to po stronie Wykonawcy 

pozostaje obowiązek zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z SIWZ. 

 

17. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści na zasadzie rownoważności pompę strzykawkową, która nie ma 

możliwości odczytu historii zdarzeń w postaci pliku XML? Pozostałe parametry zgodne  

z SIWZ”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

 

 

 



 
 

18. Zapytanie: 

,,Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności plecak ratunkowy o wymiarach 62cm x 

52cm x 30cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”. 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak poniżej zamieszczając na stronie internetowej 

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

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem 

medycznym (znak sprawy: T/2/PN/19), w następującym zakresie: 
 

1) Wykreśla się w całości treść załącznika nr 3 do SIWZ i zastępuje nową treścią 

Załącznika 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji, jak  

w załączeniu. 

2) 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 – Dostawa fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C 

wraz ze sprzętem medycznym " 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: T/2/PN/19 

                           „Nie otwierać przed 08.10.2019 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”. 

3) 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 08.10.2019 r. do godz. 12.30”. 
 

4) 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 08.10.2019 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert”. 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania stanowią integralną 

część SIWZ. 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. Opis przedmiotu zamówienia  – po modyfikacji  

 


