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Częstochowa dnia, 09.10.2012 r. 

MZS.ZP.3411/22/12. 

 
Do wiadomo ści:  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu  
 
 

Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamó wienia w post ępowaniu 
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieogra niczonego na dostaw ę odczynników 
do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzier żawą analizatora dla potrzeb 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpital a Zespolonego w Cz ęstochowie 
z podziałem na dwa pakiety. 

 W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 
759 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w w/w postępowaniu. 
 
W związku z chęcią przystąpienia do ww. przetargu i koniecznością przygotowania oferty 
z należytą starannością zwracamy się do Państwa z pytaniem doprecyzowującym warunki 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie Nr 1 do pakietu nr 1  
 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora parametrów krytycznych z intuicyjnym menu 
w języku angielskim wraz  z bazą danych na 20 ostatnich wyników pacjentów? 
Pozytywna odpowiedź Zamawiającego w przedmiotowym zakresie pozwoli rozszerzyć grono 
potencjalnych Wykonawców, a co za tym idzie będzie miało wymierny wpływ na cenę ofert. 
Odpowied ź: NIE wyra żamy zgody.  
 
(Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na tak ą zmianę parametrów. W opisie przedmiotu 
zamówienia poz. 10 Zamawiaj ący wskazał, i ż wymaga pami ęć wyników pacjentów 
w analizatorze min. 1000, w poz. 8 wymagane było me nu w j ęzyku polskim). 
 
Pytanie Nr 2 do pakietu Nr 1  
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 30 dni. 
Odpowied ź: TAK  
 
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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