
Łódź dn. 25.01.2022 r.  

 

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi 

92-332 Łódź, al. Marsz. J. Piłsudskiego 157 
Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

dotyczy: Świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej dla Miejskiego Centrum  

                 Medycznego Widzew w  Łodzi przy al. Piłsudskiego 157. 

                 -  sprawa MCM”W” 02/2022 

 
Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi informuje, iż w toku prowadzonego 

postępowania od Wykonawców wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ).  

 

Pytanie:  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką ilość wizyt domowych  należy uwzględnić do 

końcowej kalkulacji cenowej oferty, ponieważ w  SWZ zawarte są rozbieżności:  

-  W załączniku nr 1 ofertowym jest ilość wizyt 100 szt w pakiecie nr 6.  

-  W załączniku nr 2 ofertowym (excel) ilość wizyt w pakiecie nr 6 – 80 szt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowa ilość wizyt jest zgodna z załącznikiem nr 2 – 80 szt.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 jak niżej: 

6/ Pakiet nr 6  

W przypadku badań zleconych do wykonania w domu pacjenta ustala się stawkę ……... zł 

netto za każdą wizytę + ….% VAT = ……….. zł. brutto za 1 wizytę x szacunkowo 80 wizyt  

razem w okresie 12 m-cy = ………….………. zł. brutto. 

 

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa dnia 27.01.2022 r. o godz. 14.00. 
Oferty należy składać w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w MCM Widzew w Łodzi 

w pok. 117 Zaopatrzenie (I piętro) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie  

 z oznakowaniem j.w. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2022 r. o godz. 14.15. w sekretariacie MCM Widzew, 

pok. 113 (I piętro) w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157. 

 

Uwaga: Oferty można kierować e-mailem na adres oferty@mcmwidzew.pl   

Wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane przez Wykonawcę lub 

jego Pełnomocnika, a każda zapisana strona oferty oraz ewentualne poprawki winny być 

parafowane. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów oferty w inny sposób niż 

dokumenty papierowe, tj. ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym.  

mailto:oferty@mcmwidzew.pl


W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przesłanej na adres 

w/w skrzynki pocztowej. 

 
 

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, które staje się 

obowiązujący w postępowaniu.  

 

Pozostałe zapisy bez zmian. 

 

Dziękujemy za złożone zapytania. 

 

lek med. Elżbieta Junczyk 

 

Dyrektor MCM „Widzew”  w Łodzi 

 


