
 
 

Grudziądz, dnia 05.01.2021 r.  

 

 
 
 
 
ZP-22/21 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego 
na Oddział Neurochirurgii (znak sprawy: Z/72/PN/20). 
 
 

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 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy sprzętu medycznego na 

Oddział Neurochirurgii” (znak sprawy: Z/72/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 

 

Zapytanie nr 1: 

Dotyczy Zadania nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści implant o następujących parametrach: 

Ruchoma proteza szyjna międzytrzonowa, budowa modularna trójelementowa: płytki graniczne 

(Co Cr) oraz ruchoma we wszystkich kierunkach utwardzona polietylenowa 

wkładka (UHMWPE), wysokość implantu 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm i 12mm, 

implanty dostępne w szerokościach 12mm, 14mm, 16mm, 18mm oraz głębokościach 11mm, 

13mm, 14mm, 15mm, górna i dolna powierzchnia implantu pokryta piramidalnymi zębami 

kotwiczącymi implant w blaszkach granicznych trzonu, zewnętrzne powierzchnie protezy 

napylone tytanem? 

 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowany 

asortyment. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych 

zmian na formularz cenowy zadania 4. 

 

Zapytanie nr 2: 

Faktury 

Czy wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej 

(zapis w formacie PDF)? W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności, 

Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres 

mailowy. 

 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przesyłanie 

wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej (zapis w formacie PDF). Adres e-mail 

zostanie ustalony z osobą odpowiedzialną za realizację umowy. 

 

Zamawiający jest w trakcie opracowywania pozostałych odpowiedzi na zapytania 

Wykonawców, które niebawem zamieści na stronie internetowej Zamawiającego 

www.przetargi.bieganski.org 

 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 14.01.2021 r. do 

godziny 12:30. 

 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia 

ofert na dzień 14.01.2021 r. na godzinę 13:00. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii (znak sprawy: 

Z/72/PN/20): 

1) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 wykreśla 

się dotychczasową treść zastępując następującą: 

8. 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 sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: Z/72/PN/20 

                           „Nie otwierać przed 14.01.2021 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 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 

14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 14.01.2021 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 14.01.2021 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert.” 

 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostała treść postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 

 

 


