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

przygotowania biologicznego wypełniacza ubytków chrząstki, systemu do pozyskiwania osocza 
bogatopłytkowego, zestawów do pozyskiwania koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste, 
zestawów do pozyskiwania koncentratu płytek krwi, zestawów do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej, 
systemu do uzyskania autologicznego osocza bogatopłytkowego dla Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego  Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (sprawa  DZP.341.5.2018). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. 

zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu zmienia treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i przesuwa termin składania ofert. 
 

Rozdział X ust.2 pkt 2.10.  i Rozdział XI ust.1 i ust.4  SIWZ otrzymują nowe następujące brzmienie: 
 
1). Rozdział X ust.2 pkt 2.10.  SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

pkt  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 zestawów do przygotowania biologicznego wypełniacza ubytków 
chrząstki, systemu do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, zestawów do pozyskiwania koncentratu 

bogatego w autogenne komórki macierzyste, zestawów do pozyskiwania koncentratu płytek krwi, zestawów 
do pozyskiwania plazmy bogatopłytkowej, systemu do uzyskania autologicznego osocza bogatopłytkowego” 

nr sprawy: DZP.341.5.2018”  
NIE OTWIERAĆ  przed dniem 12.02.2018r. o godz. 1030  

Część ………. 
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 
2). Rozdział XI ust.1 i ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

ust.1  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – 
pok. 62 do dnia 12.02.2018r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 
w rozdziale X SIWZ. 

 
ust. 4 - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 12.02.2018r., o godzinie 1030. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.                                                                                                                                                                             

Z poważaniem,  
 
Sprawę prowadzi: 
Agnieszka Sułowska 
48 361-39-12 


