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Znak: AE/ZP-27-10/17                               Tarnów, 2017-03-13 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu 

medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia 

wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, 

korekcji cystocoele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 

2164 z póź.zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ: 

- w Pakiecie Nr 31 poz. 3 w kolumnie „Wyszczególnienie”  dotychczasowy zapis o treści::  

„Maski do podawania tlenu pediatryczne, z drenem o długości minimum 2 m, klipsem na nos, 

gumką zakładaną na tył głowy, o średniej koncentracji tlenu, S - M, sterylny” zmienia na zapis o 

treści: „Maski do podawania tlenu pediatryczne, z drenem o długości minimum 2 m, klipsem na 

nos, gumką zakładaną na tył głowy, o średniej koncentracji tlenu, wymagane rozmiary co 

najmniej: S i M, sterylne” 

- w Pakiecie Nr 31 poz. 4 w kolumnie „Wyszczególnienie”  dotychczasowy zapis o treści::  

„Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o długości minimum 2 m, klipsem na nos, 

gumką zakładaną na tył głowy, o średniej koncentracji tlenu, L - XL, sterylny” zmienia na zapis o 

treści: „Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o długości minimum 2 m, klipsem na 

nos, gumką zakładaną na tył głowy, o średniej koncentracji tlenu, wymagane rozmiary co 

najmniej: L i XL, sterylne” 

 

W związku z dokonaną powyżej zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust. 4  

i 4a oraz art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania                          

i  otwarcia  ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 04.04.2017r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 04.04.2017r. godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w punkcie III.11, V, X.1, XI.1 Załącznika Nr 1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie treści 

SIWZ w zakresie Pakietu Nr 31. 

 

 
 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego   

3. a/a 

 


