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

analizatorów do identyfikacji oznaczania lekowrażliwości szczepów oraz do posiewów krwi i płynów ustrojowych 
wraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.3.2018). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z 
odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 
1 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu aparat do posiewu krwi i płynów 

ustrojowych oraz podłoża do diagnostyki mikrobiologicznej? Wydzielenie tych pozycji 
pozwoli na złożenie większej ilości ofert i tym samym będzie większa konkurencyjność cen. 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

2 Dotyczy podłoża do hodowli drobnoustrojów, pozycje 9-11. Zwracamy  się  z  prośbą  do  
Zamawiającego  o  możliwość  dopuszczenia do pozytywnej oceny  butelek, w których 
neutralizacja antybiotyków oparta jest o system rozcieńczeń. W aparatach do posiewu krwi 
system detekcji oraz sposób neutralizacji antybiotyków jest indywidualnym patentem 
producenta, który ma zapewnić jak największy odzysk oraz ma neutralizować czynniki 
mogące hamować wzrost drobnoustrojów. 
Dopuszczenie do pozytywnej oceny  zastosowanego w butelkach producenta systemu 
rozcieńczeń zapewni neutralizację antybiotyków oraz białych krwinek. 
Oferowane pożywki w butelkach nie wymagają stosowania inhibitorów, ponieważ  
zapewniają możliwie największy stopień rozcieńczenia (dziewięćset krotny stopień 
rozcieńczenia w przypadku minimalnej objętości próbki), a także są zwalidowane dla 
pacjentów dorosłych oraz dzieci w trakcie antybiotykoterapii. 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

3 Dotyczy pozycji nr 12. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia końcówek do 
przesiewania pozytywnych hodowli? 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

4 Dotyczy pozycji 23. Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie podłoża, które jest z 
kanamycyną, vankomycyną i krwią końską? 

Tak, dopuści. 

5 Dotyczy Parametry dotyczące dzierżawionego analizatora do posiewów krwi i płynów 
ustrojowych, pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu, który jest 
fabrycznie nowy i jest nie starszy niż z 2016 roku? 

Tak, dopuści. 

6 Dotyczy Parametry dotyczące dzierżawionego analizatora do posiewów krwi i płynów 
ustrojowych, pozycja nr 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoży w szklanych 
butelkach? 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

7 Dotyczy Parametry dotyczące dzierżawionego analizatora do posiewów krwi i płynów 
ustrojowych, pozycja nr 11. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli aparat nie ma 
funkcji wytrząsania tylko butelki do hodowli tlenowych posiadają mieszadło magnetyczne, 
które zapewnia ciągłe mieszanie butelki? 

Jeżeli mieszadło jest integralną 
częścią butelki Zamawiający 
wyraża zgodę. 
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8 Dotyczy: formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zaoferowanie manualnych testów do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków 
rekomendowanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny w Warszawie? Obecnie tylko jeden 
system na rynku oferuje możliwość automatycznego odczytu lekowrażliwości grzybów 
drożdżopodobnych, przez co Zamawiający ogranicza możliwość konkurencji i tym samym 
złożenie oferty innym wykonawcom. 

Tak 

9 Dotyczy: formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia, uwagi pod tabelą, pozycja  
nr 4 – „Wykonawca musi zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego udział w 
programie zewnątrzlaboratoryjnej Kontroli Jakości Badań z właściwą częstością określoną 
przez organizatorów tych badań, ale nie objętych kontrolą zewnętrzną przez Centralny 
Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej” 

 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga 
zaoferowania w ramach wynagrodzenia umownego udziału w programie 
zewnątrzlaboratoryjnej kontroli w zakresie:  

-raz w roku „posiew krwi-skrining” 
-raz w roku „identyfikacja i ocena lekowrażliwości” ? 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

10 Dotyczy: formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia, uwagi pod tabelą, pozycja nr 
5 – „Wykonawca musi zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego audyt wewnętrzny 
przez Diagnostę Laboratoryjnego ze specjalizacją z Mikrobiologii” 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i podanie szczegółów - zakresu 
audytu wewnętrznego. Prosimy o podanie czy audytor ma dokonać audytu podczas trwania 
umowy w przedziale czasowym 44 miesięcy, czy ma to być audyt raz w roku kalendarzowym. 

Raz po zawarciu umowy. 

11 Dotyczy: WYMAGAŃ DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA  DO IDENTYFIKACJI 
I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI  - pozycja nr 5 Czy Zamawiający dopuści testy  
bezpieczne dla  operatora  systemu, zabezpieczane   po inokulacji  nakrywkami  przed 
włożeniem na pokład  analizatora, nie wymagające dodawania żadnych dodatkowych 
odczynników  bezpośrednio  przez  operatora  systemu tylko na pokładzie  aparatu? 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

12 Dotyczy: WYMAGAŃ DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA  DO IDENTYFIKACJI 
I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI  - pozycja nr 6 
Czy Zamawiający dopuści analizator, który pracuje na testach bez fabrycznych kodów 
kreskowych. Kody drukowane są po wprowadzeniu badania do systemu komputerowego i 
naklejane na poszczególne testy, co umożliwia unikanie błędów i czyni test/moduł testowy 
przypisanym do danego pacjenta (badania), którego dane wprowadzane są do systemu ? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

13 Dotyczy: WYMAGAŃ DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA  DO IDENTYFIKACJI 
I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI  - pozycja nr 14 i WYMAGAŃ 
DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA  DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW 
USTROJOWYCH – pozycja nr 12 
Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o podanie nazwy systemu LIS, do którego mają być 
podłączone analizatory. 

Infomedica 

14 Dotyczy: WYMAGAŃ DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA  DO IDENTYFIKACJI 
I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI  - pozycja nr 19 i WYMAGAŃ 
DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA  DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW 
USTROJOWYCH – pozycja nr 19 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w jednym pomieszczeniu będą pracowały obydwa analizatory? 
Czy będą to oddzielne pomieszczenia?  
Prosimy o podanie kubatury pomieszczeń (pomieszczenia), w których (którym) zaistnieje 
potrzeba zamontowania urządzenia klimatyzacyjnego. 

Analizatory będą pracowały w 
jednym pomieszczeniu o 
wymiarach 3,20 x 6,50 x 8,50 m 

15 Dotyczy: WYMAGAŃ DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA  DO IDENTYFIKACJI 
I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI  - pozycja nr 18 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu „odczynników 

Zamawiający nie oczekuje 
dodatkowych bezpłatnych 
odczynników poza określonymi 
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koniecznych do uruchomienia aparatu w ramach wynagrodzenia umownego”, ponieważ 
oferowany analizator nie wymaga rozruchu i odczynników startowych. Po montażu, instalacji 
jest to urządzenie gotowe do rutynowej pracy. 
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie, prosimy o dokładne określenie, 
jakiej ilości odczynników, do jakiej ilości oznaczeń zamawiający oczekuje (identyfikacja, 
lekowrażliwość dla drobnoustrojów Gram negatywnych czy Gram pozytywnych)? 

w opisie przedmiotu zamówienia 
i zamówionymi w trybie §10 ust. 
1 umowy. 

16 Pytanie 1 - dotyczy wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w § 9 ust.5; 
Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, 
pozbawiającego Wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności 
za dostarczone towary. 

Nie 

17 Pytanie 2 - dotyczy wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w § 11 ust.1 ppkt a) i b); 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za 
niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru, oraz towaru podlegającego reklamacji 
poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,3% dziennie liczonej od wartości 
niedostarczonego w terminie zamówienia czy też niedostarczonego zamówienia 
podlegającego reklamacji? 

Nie 

18 Pytanie 3 - dotyczy wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w § 11 ust.1 ppkt d); 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w § 11 ust.1 ppkt d) poprzez zapis 
o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto 
NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?  

Nie 

19 Rozdział VI SIWZ, pkt. 5, ppkt. g) i h)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty o których mowa w punktach g) i h) zostały 
dostarczone Zamawiającemu na płycie CD?  

Tak 

20 Załącznik nr 3 do SIWZ, §7 ust. 3  
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z pierwszą 
dostawą?  

Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ i wykreśla 
ust. 3 w § 7 umowy. 

21 Załącznik nr 3 do SIWZ, §7 ust. 3  
Dokumenty wymienione w  §7 ust. 3 będą w posiadaniu Zamawiającego, gdyż zgodnie z 
rozdziałem VI SIWZ pkt. 5  ppkt. f) Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza 
będzie zobowiązany do dostarczenia na wezwanie Zamawiającego. W związku z tym prosimy 
o wykreślenie zapisu. 

Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ i wykreśla 
ust. 3 w § 7 umowy. 

22 Załącznik nr 3 do SIWZ, §7 ust. 10  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie: „… lub Wykonawca 
udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? 
Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą 
znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty 
kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego 
całodobowo. 

Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ. Ustęp 10 w § 
7 otrzymuje brzmienie:  
„10. z pierwszą dostawą podłóż, 
testów, odczynników 
diagnostycznych, odczynników 
dodatkowych, kalibratorów i 
materiałów kontrolnych (według 
umowy)  do dostarczenia w 
formie pisemnej ulotek 
wykonywanych testów dla 
wszystkich dostarczonych podłóż, 
testów i odczynników 
diagnostycznych, odczynników 
dodatkowych, kalibratorów i 
materiałów kontrolnych lub 
Wykonawca udostępni stronę 
internetową, na której będą 
dostępne wymagane 
przedmiotowe dokumenty. 

23 Załącznik nr 3 do SIWZ, §7 ust. 13  Tak, dopuści. 
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Czy Zamawiający dopuści produkty z następującymi terminami ważności: 

 - podłoża na płytkach z krwią – min. 4-5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego 

- podłoża na płytkach bez krwi – min. 4-8 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego 

- pozycja 12 - min. 7 miesięcy dla produktu w opakowaniach powyżej 50 szt. 

Termin ważności pozostałych produktów zgodnie z SIWZ.  

24 Załącznik nr 1 do umowy na dostawę, poz. 38  
Czy Zamawiający wymaga, aby podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz 
wykrywało mechanizmy KPC, MBL, NDM-1, IMP oraz VIM? 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

25 Załącznik nr 1 do umowy na dostawę, poz. 39  

Czy Zamawiający ma na myśli podłoże chromogenne do wykrywania Campylobacter? 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

26 Załącznik nr 1 do umowy na dostawę, wymagania zamieszczone pod tabelą, pkt. 4  
Czy Zamawiający może określić jakie badania będzie wykonywał w programie Kontroli 
Jakości zewnątrzlaboratoryjnej, jakich materiałów będą one dotyczyć, oraz z jaką 
częstotliwością będzie chciał je wykonywać? 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

27 Załącznik nr 1, wymogi pkt. 6  
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia szczepów wzorcowych. Dostarczenie 
szczepów wzorcowych wiąże się z podpisaniem umowy licencyjnej, która nie jest możliwa do 
podpisania przez Wykonawcę. Niniejszy wymóg uniemożliwia złożenie Zamawiającemu 
ważnej oferty.   

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

Pytania do załącznika nr 5 do SIWZ 
28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie oprogramowania Windows 7.0 

stanowiącego aktualne oprogramowanie do systemów do identyfikacji i lekowrażliwości 
drobnoustrojów?  

Tak 

29 Czy zamawiający będzie dodatkowo punktował udokumentowaną walidację użycia podłoży 
chromogennych z aparatem do identyfikacji i oceny wrażliwości? Proponujemy 10 pkt –Tak; 
O pkt - NIE  

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

30 Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował automatyzację systemu, czyli automatyczne 
usuwanie kart, (testów) po dokonanym odczycie, usprawni to pracę zespołu oraz ograniczy 
niepotrzebne czynności manualne, proponujemy TAK- 10 pkt NIE – 0 Pkt  

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

31 Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował brak konieczności dodawania odczynników 
do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości? spowoduje to zwiększenie szybkości 
wykonywania badań oraz zniweluje niepotrzebne prace manualne wykonywane przez zespół 
mikrobiologiczny? Proponujemy Tak - 10 pkt NIE - 0 Pkt  

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

32 Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował automatyczne oznaczanie lekowrażliwości 
grzybów skoro wymaga identyfikacji grzybów, zrobienie lekowrażliwości jest jednoznaczne z 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
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podjęciem działań do celowanej antybiotykoterapii. Proponujemy Tak -10 pkt NIE -0 pkt  
33 Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował oznaczanie NH metodą automatyczną? 

Proponujemy Tak- 10 pkt NIE -0 pkt  
Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

34 Czy jeżeli Zamawiający ocenia pozytywnie przechowywanie odczynników w temperaturze 
pokojowej, czyli oszczędza powierzchnię w lodówce, będzie zatem oceniał pozytywnie wagę 
odpadów medycznych, które stanowią istotne koszty ponoszone przez placówkę szpitalną? 
Proponujemy: waga odpadów do 20 gram TAK  – 10 pkt, pow. – 0 pkt  

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

35 Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował  bazę identyfikowanych drobnoustrojów pow. 
400 gatunków Tak – 10 pkt, mniej – 0 pkt  

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

Pytania do Załącznika nr 6 
36 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na analizatory: jeden mający 120, a drugi 60 miejsc 

pomiarowych?  
Tak, dopuści. 

37 Czy Zamawiający zgodnie z tytułem: „Podłoża  mikrobiologiczne do aparatu do posiewu 
krwi  oraz płynów ustrojowych (…)” wymaga dostarczenia stosownych dokumentów 
będących oryginalnymi dokumentami producenta na potwierdzenie konieczności 
wykonywania jednocześnie badania posiewów krwi i płynów ustrojowych? Tylko na 
podstawie instrukcji używania wydanej przez producenta można wykonywać badania 
laboratoryjne zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych. W przeciwnym razie Zamawiający 
jest zobligowany do samodzielnego wykonania i na własny koszt walidacji badań dotyczących 
jałowych płynów ustrojowych.  

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

38 Czy Zamawiający może podać jaki obecnie posiada system laboratoryjny, do którego 
wymagane jest podłączenie opisanych w SIWZ analizatorów?  

Infomedica 

39 Czy Zamawiający będzie tak samo punktował parametr, jeśli Wykonawca zaproponuje 
nasadki kompatybilne z wymaganym systemem zamkniętym firmy BD?  

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

40 Czy Zamawiający może podać jak długo ma umowę na zamknięty system pobierania krwi 
wymagany w SIWZ  z firmą BD?  

Do dnia 01.09.2021r. 

41 Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował metodę  kolorymetrycznej detekcji ?  
Uzasadnienie: Metoda kolorymetryczna umożliwia odczyt w aparacie prób dodatnich dla 
drobnoustrojów będących w fazie stacjonarnej (nie wytwarzających już CO2) dzięki 
unikalnym algorytmom co pozwoli ograniczyć wyniki fałszywie ujemne. Proponujemy TAK – 
10 pkt NIE 0 PKT 

Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

Pytania dotyczące projektu umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ): 
42 §9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur  w formacie PDF drogą 

elektroniczną tj. za pośrednictwem e-maila w dniu dostarczenia towaru?  
Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych Wykonawca nie 
ma już możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca 
zobowiązuje się do każdorazowego wystawiania faktur w dniu realizacji zamówienia oraz do 
ich przesyłania na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź w 
formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego 
adres e-mail. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w 
sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy. 
Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie pytania oraz wprowadzenie do 

Nie 
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umowy adresu email pod który mogą być przesyłane faktury. 

43 §11 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 
0,5%? 

Nie 

44 §11 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 
na:  
,,w razie opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na nowy lub 
uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w stosunku do terminów określonych 
w § 10 ust. 8 Umowy – kara umowna w wysokości 1  % wartości brutto wadliwego towaru, za 
każdy dzień zwłoki,”? 

Nie 

45 §11 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 
10%?  

Nie 

46 §11 ust. 1 lit. c – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na 
obniżenie wysokości kary umownej do 15%?  

Nie 

47 §11 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego 
na:  
,,w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy– kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części 
umowy określonej w § 8 ust. 3 Umowy.”? 

Nie 

48 §11 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?  Nie 
Pytania do projektu umowy (Załącznik nr 4): 

49 §6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu zgłoszonej przez Dzierżawcę usterki 
wynosi do 24 godzin w dni robocze z przyjazdem, a dokonanie naprawy do 48 godzin w dni 
robocze od chwili zgłoszenia usterki.”? 

Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ. Ustęp 5 w § 
6 otrzymuje brzmienie:  
„5. Wydzierżawiający zapewnia, 
że czas reakcji serwisu zgłoszonej 
przez Dzierżawcę usterki wynosi 
do 24 godzin w dni robocze z 
przyjazdem, a dokonanie naprawy 
do 48 godzin w dni robocze od 
chwili zgłoszenia usterki.” 

50 §6 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,W przypadku awarii dzierżawionych urządzeń trwającej dłużej niż 3 dni robocze 
Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia Dzierżawcy na czas naprawy urządzeń o 
takich samych lub wyższych parametrach użytkowych lub zapewni wykonanie planowanych 
badań w innym laboratorium zewnętrznym ponosząc ewentualną różnicę w cenie wynikającą 
z  ceny określonej w umowie a kosztem wykonania badań w laboratorium podmiotu 
trzeciego.”? 

Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ. Ustęp 7 w § 
6 otrzymuje brzmienie:  
„7.  W przypadku awarii 
dzierżawionych urządzeń 
trwającej dłużej niż 3 dni robocze 
Wydzierżawiający zobowiązany 
jest do dostarczenia Dzierżawcy 
na czas naprawy urządzeń o 
takich samych lub wyższych 
parametrach użytkowych lub 
zapewni wykonanie planowanych 
badań w innym laboratorium 
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zewnętrznym ponosząc 
ewentualną różnicę w cenie 
wynikającą z  ceny określonej w 
umowie a kosztem wykonania 
badań w laboratorium podmiotu 
trzeciego.” 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert w związku z czym pkt 
2.10 rozdz. X, pkt 1 i 4 rozdz. XI  SIWZ otrzymują nowe następujące brzmienie: 
 
1. pkt 2.10 rozdz. X SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

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 dzierżawę analizatorów do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości szczepów  
oraz do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłóż, testów i odczynników diagnostycznych 

oraz materiałów zużywalnych  
dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. nr sprawy: DZP.341.3.2018”  

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 12.04.2018 o godz. 1030  
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
2. pkt 1 rozdz. XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 

62 do dnia  12.04.2018r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X 
SIWZ.  

 
3. pkt 4 rozdz. XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
4.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu  12.04.2018r., o godzinie 1030. 
 
 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

                                                                                                                                                                    
 
   Z poważaniem,  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Elżbieta Śródkowska 
48 361-32-35 


