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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   dostawę   

zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi żylnej wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru OB 
oraz mikrometody do pobierania krwi dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak 
sprawy DZP.341.01.2018). 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015r. poz. 
2164 z póżn. zm.) modyfikuje zapisy siwz w następujący sposób:  
 
1. Załącznik nr 5 do siwz - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zamieszczony na stronie internetowej w 
formie oddzielnego pliku 
 
2.PKT  IV.  Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia sukcesywnie w terminie 44 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. 
 
Pkt. X.2.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom 

„ Oferta w postępowaniu na dostawę zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi żylnej wraz z dzierżawą 
aparatu do pomiaru OB oraz mikrometody do pobierania krwi   

nr sprawy: DZP.341.01.2018”  
NIE OTWIERAĆ  przed dniem 16.01.2018 o godz. 1130  

Ptk. XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 4 – otrzymuje nowe brzmienie: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 63 do dnia 
16.01.2018 r., do godziny 1100 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 16.01.2018r., o godzinie 1130. 
 
 
3.Zmodyfikowany załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy  
 

§ 5 
Termin realizacji Umowy 

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie przez okres kolejnych 44 miesięcy kalendarzowych w 
terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia: ................................. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o 
której mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 
4.Zmodyfikowany załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy dzierżawy 
 

§ 8 
1. Niniejsza umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 44 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej  umowy tj. do dnia 

.......................  . 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ilona Lis 
Numer telefonu: 48 361-32-10              


