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Nasz znak : ZP.271-128.12/2015 Kraków, 23.04.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Świadczenie usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych 

w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” 
(ZP 12/2015)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor   Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66
w Krakowie zmienia zapisy SIWZ.

Zamawiający zmienia treść SIWZ:

• modyfikując pkt V.1.b) warunek wiedzy i doświadczenia,  nadając mu brzmienie: „Wykonawca
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest  wykazać  się  wykonaniem  lub
wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie co najmniej 2 usługami odbioru, transportu i przechowywania zwłok z oddziałów
szpitala  do  chłodni,  wykonanych  lub  wykonywanych  w szpitalu  wielooddziałowym  o  łącznej
wartości minimum 40.000,00 zł rocznie”;

• dodając w pkt VI.B. ppkt 7 o treści: „Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4  ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o
której mowa w pkt 5, podmiotu zasobami którego będzie dysponował Wykonawca”;

• modyfikując załącznik 1 do SIWZ – formularz oferty, zmieniając tabelę zawartą w formularzu –
patrz zmodyfikowany załącznik 1;

• modyfikując termin składania i otwarcia ofert:
pkt XII.1. SIWZ termin składania ofert : 30.04.2015 r. godz. 11:00
pkt XIII SIWZ termin otwarcia ofert: 30.04.2015 r. 11:30

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany załącznik 1 do SIWZ – formularz oferty.

Powyższa modyfikacja zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się
wiążąca.
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