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Znak: AE/ZP-27-01/18                               Tarnów, 2018-01-05 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 EURO na świadczenie usług w 
zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału 
biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie.  
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579) 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący 
sposób: 
 
1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu Ofertowym w pkt.I w pozycji 5 tabeli w kolumnie 
„Rodzaj transportu” zapis o treści: 
„Transport sanitarny do przewozu pacjentów dializowanych na noszach w pozycji siedzącej realizowany 
ambulansem sanitarnym o standardzie wyposażenia karetki transportowej i składzie osobowym:  kierowca 
oraz osoba do obsługi (noszowy)” 
zmienia na zapis o treści: 

„Transport sanitarny do przewozu pacjentów dializowanych w pozycji siedzącej realizowany ambulansem 
sanitarnym o standardzie wyposażenia karetki transportowej i składzie osobowym:  kierowca” 
 
2/ W Załączniku Nr 6 do SIWZ w pkt.III Pozostałe wymagania zapis o treści: 
„Pakiet Nr 1 pozycja 5 – Świadczenie usług transportu sanitarnego ambulansem typu T – przewóz pacjentów 
dializowanych na noszach w pozycji siedzącej”  
zmienia na zapis o treści: 

„Pakiet Nr 1 pozycja 5 – Świadczenie usług transportu sanitarnego ambulansem typu T – przewóz pacjentów 
dializowanych w pozycji siedzącej” 
 
3/ W Załączniku Nr 6 do SIWZ w pkt.III Pozostałe wymagania w pozycji „Pakiet Nr 1 pozycja 5 – 
Świadczenie usług transportu sanitarnego ambulansem typu T – przewóz pacjentów dializowanych na 
noszach w pozycji siedzącej” w tabeli w kolumnie „Rodzaj transportu” zapis o treści: 
„Transport sanitarny do przewozu pacjentów dializowanych na noszach w pozycji siedzącej realizowany 
ambulansem sanitarnym o standardzie wyposażenia karetki transportowej i składzie osobowym:  kierowca 
oraz osoba do obsługi (noszowy)” 
zmienia na zapis o treści: 
„Transport sanitarny do przewozu pacjentów dializowanych w pozycji siedzącej realizowany ambulansem 
sanitarnym o standardzie wyposażenia karetki transportowej i składzie osobowym:  kierowca” 
 

4/ W Załączniku Nr 6 do SIWZ w pkt.III Pozostałe wymagania w pozycji „Pakiet Nr 1 pozycja 5 – 
Świadczenie usług transportu sanitarnego ambulansem typu T – przewóz pacjentów dializowanych na 
noszach w pozycji siedzącej” w pkt. 3 pod tabelą zapis o treści: 
„3. Skład osobowy ambulansu stanowi kierowca przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 
osoba do obsługi (noszowy).” 
zmienia na zapis o treści: 

„3. Skład osobowy ambulansu stanowi kierowca przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy.” 
 

5/ W Załączniku Nr 7 do SIWZ w §1 pkt.5 zapis o treści: 
„5/ w zakresie pozycji 5 – Świadczenie usług transportu sanitarnego ambulansem typu T – przewóz  
    pacjentów dializowanych na noszach w pozycji siedzącej” 
zmienia na zapis o treści: 

„5/ w zakresie pozycji 5 – Świadczenie usług transportu sanitarnego ambulansem typu T – przewóz  
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    pacjentów dializowanych w pozycji siedzącej” 
 

6/ W Załączniku Nr 7 do SIWZ w §1 pkt.5 lit.c) zapis o treści: 
„c) Skład osobowy ambulansu stanowi kierowca przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 
osoba do obsługi (noszowy).” 
zmienia na zapis o treści: 

„c) Skład osobowy ambulansu stanowi kierowca przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy.” 
 

W związku z dokonaną powyżej zmianą treści SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust. 
4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na: 
- składanie ofert do dnia 15.01.2018r godz. 10:00 
- otwarcie ofert w dniu 15.01.2018r. godz. 11:00 
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w punkcie III.12, IX.1, X.1, Załączniku Nr 1, Załączniku Nr 6 i Załączniku Nr 7 oraz zmiany ogłoszenia o 
zamówieniu. 
 
W załączeniu Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy, Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ po 
dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego 
2. a/a 


