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„Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim  
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Znak: AE/ZP-27-75/18                               Tarnów, 2018-09-26 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na 
zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w 
zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z 
zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla 
Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 
1579 z póź.zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ w pkt.V.Wadium przetargowe ppkt.1 SIWZ dotychczasowy zapis o treści: 
„1. wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Nr 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 z dopiskiem 
“wpłata wadium – sprawa nr AE/ZP-27-75/18”.  
zmienia na zapis o treści:  
„1. wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Nr 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 do dnia 
30.09.2018r, a od dnia 01.10.2018r na rachunek bankowy w Banku PKO BP Nr 84 1020 2892 
0000 5602 0684 0641, z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr AE/ZP-27-75/18”.  
 

2/ w pkt.XV.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ppkt.6 SIWZ dotychczasowy zapis 
o treści: 
„6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek w Banku 
Spółdzielczym w Rymanowie Nr 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 z dopiskiem „wpłata 
zabezpieczenia –sprawa AE/ZP-27-75/18”. 
zmienia na zapis o treści:  
„6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek w Banku 
PKO BP Nr 84 1020 2892 0000 5602 0684 0641 z dopiskiem „wpłata zabezpieczenia –sprawa 
AE/ZP-27-75/18”. 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego   
2. a/a 
 

 


