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Znak: AE/ZP-27-04/19                               Tarnów, 2019-01-21 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 EURO na dostawy mleka i 
jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986)  Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 
w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 wprowadza zmiany do zapisów prostujące oczywistą omyłkę 
pisarską w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
1/ w pkt. III.11 SIWZ dotychczasowy zapis o treści: 

„11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się 
następujące oznaczenia: 

 Nazwa i adres Zamawiającego  
 Napis  

“Przetarg nieograniczony na dostawy – sprawa nr AE/ZP-27-04/19, 
                nie otwierać przed 25.01.2019r., godz. 1100” 

          Wykonawca powinien umieścić na kopercie nazwę i adres Wykonawcy w celu zwrotu 
oferty zgodnie z art.84 ust.2 ustawy w przypadku jej złożenia po terminie. 

    W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy 
je umieścić w osobnej wewnętrznej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.”  

zmienia na zapis o treści:  
„11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się 
następujące oznaczenia: 

 Nazwa i adres Zamawiającego  
 Napis  

“Przetarg nieograniczony na dostawy – sprawa nr AE/ZP-27-04/19, 
                nie otwierać przed 24.01.2019r., godz. 1100” 

          Wykonawca powinien umieścić na kopercie nazwę i adres Wykonawcy w celu zwrotu 
oferty zgodnie z art.84 ust.2 ustawy w przypadku jej złożenia po terminie. 

    W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy 
je umieścić w osobnej wewnętrznej kopercie z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”.”  

co jest zgodne z datą otwarcia ofert podaną w pkt.X.1 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.  
 
 

Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego   
3. a/a 
 
 


