
 
 

Grudziądz, dnia 02.12.2019 r.  

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów 

jednorazowych do wstrzykiwaczy kontrastu (znak sprawy: Z/47/PN/19). 

Informuję, że w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dostawy 

materiałów jednorazowych do wstrzykiwaczy kontrastu (znak sprawy: Z/47/PN/19), 

wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przedmiotowe zapytania są na tyle istotne, że wymaga dalszych konsultacji i ustaleń. Mając na 

uwadze powyższe oraz fakt że udzielone odpowiedzi będą miały wpływ na treść złożonych 

ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie składania i otwarcia ofert 

następująco: 

1) 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 materiałów jednorazowych  

do wstrzykiwaczy kontrastu" 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: Z/47/PN/19 

                           „Nie otwierać przed 09.12.2019 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”. 

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 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 09.12.2019 r. do godz. 12.30.” 

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 09.12.2019 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert”. 

 

Do wszystkich Wykonawców  


