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Znak: AE/ZP-27-38/17                               Tarnów, 2017-06-26 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 EURO na wykonanie zadania 

pn. „Modernizacja i przebudowa części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w 

zakresie części pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną”.  

 

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 3 do SIWZ zapis o treści: 

„….Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa 

części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie części pomieszczeń Oddziału 

Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”” – sprawa AE/ZP-27-38/17 – 

prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, 33 – 100 Tarnów, ul. 

Szpitalna 13, oświadczam, co następuje:….” 

zmienia na zapis o treści: 

„….Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zadania pn.  

„Modernizacja i przebudowa części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie 

części pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”” – 

sprawa AE/ZP-27-38/17 – prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w 

Tarnowie, 33 – 100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, oświadczam, co następuje:….” 

 

2/ W Załączniku Nr 4 do SIWZ zapis o treści: 

„….Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa 

części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie części pomieszczeń Oddziału 

Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”” – sprawa AE/ZP-27-38/17 – 

prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, 33 – 100 Tarnów, ul. 

Szpitalna 13, po zapoznaniu się z treścią informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm dalej: „ustawa 

Pzp”) zamieszczonej przez Zamawiającego na stronie internetowej….” 

zmienia na zapis o treści: 

„….Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zadania pn.   

„Modernizacja i przebudowa części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie 

części pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”” – 

sprawa AE/ZP-27-38/17 – prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w 

Tarnowie, 33 – 100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, po zapoznaniu się z treścią informacji, o której mowa w 

art.86 ust.5 ustawy dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 

późn. zm dalej: „ustawa Pzp”) zamieszczonej przez Zamawiającego na stronie internetowej….” 

 

W załączeniu Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 po dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego        

2. a/a 


