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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/20/03/2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

publicznych pod nr 42946 - 2014 w dniu 06.02.2014 r. w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
budynku nr 2 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2-4. 

 
 
I. Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 07 lutego  2014 roku wpłyn ęły 

zapytania dotycz ące ww. post ępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówie ń 
publicznych, zwanej dalej „PZP”, Zamawiaj ący udzielił nast ępujących odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1 
Proszę o wyjaśnienie czy w pkt. VIII 1. 2) SIWZ oraz załączniku nr 3 do SIWZ  
(Wykaz wykonywanych usług) podana minimalna wielkość powierzchni użytkowej 2500m2 
dotyczy powierzchni każdego z budynków czy też jest to powierzchnia minimalna łączna dla 
wykazywanych przedmiotów usług (2500m2 każdy czy łącznie). 
 
Odpowied ź:  
Zamawiający wyjaśnia, że podana minimalna wielkość powierzchni użytkowej 2500m2 
dotyczy powierzchni każdego z budynków. 
 

W związku z powy ższym pytaniem, Zamawiaj ący informuje, że działaj ąc zgodnie  
z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał modyfikacji tre ści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia sporz ądzonej w post ępowaniu jw. w nast ępującym zakresie: 
 
I. Zmodyfikowano Specyfikacj ę Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1. Rozdział VIII ust.1, pkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
      „3) posiadania wiedzy i doświadczenia, warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni 

Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej dwóch usług, ka żda 
polegaj ąca na wykonaniu inwentaryzacji lub projektu w bran ży 
architektonicznej lub konstrukcyjnej dla budynku o powierzchni u żytkowej  
min. 2 500 m2 – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,”. 

 
2. Rozdział IX ust. 1 pkt. 2) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
      „2) wykaz zawierający co najmniej dwie usługi w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w którym wykaże wykonanie,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie co najmniej dwóch 
usług, ka żda polegaj ąca na wykonaniu inwentaryzacji lub projektu  



 

 

w bran ży architektonicznej lub konstrukcyjnej dla budynku o powierzchni 
użytkowej min. 2 500 m2   wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wskazane  
w wykazie ww. usługi zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty 
wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub 
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ .” 

 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ  otrzymuje brzmienie: 

 
„(…) co najmniej dwóch usług, każda polegająca na wykonaniu inwentaryzacji lub projektu 

w branży architektonicznej lub konstrukcyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej  
min. 2 500 m2,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, (…)” 

 
4. Rozdział XIII ust. 8 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

 
5. Rozdział XIV SIWZ : 

 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz  
z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać 
należy w Dziale Inwestycji i Rozwoju Akademii Morskiej w Szc zecinie, ul. Wały 
Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 19.02.2014 r.,  
do godziny 10.30.  
 
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Otwarcie ofert nastąpi 19.02.2014 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji  
i Rozwoju o godz. 11.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego 
do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego 
rozdziału.” 

 
W celu ułatwienia przygotowania ofert Zamawiaj ący umieszcza na swojej stronie 
ujednolicon ą wersj ę SIWZ uwzgl ędniaj ącą powy ższe zmiany. 
 

Powyższe modyfikacje zostan ą zamieszczone równie ż w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia  
o zamówieniu. 

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. adresat, 
2. aa. 

 

Dział Inwestycji i Rozwoju Akademia Morska w Szczec inie 
70-500 Szczecin,  ul. Wały Chrobrego 1-2 z dopiskie m Oferta na:  
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlane j budynku nr 2 

Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4. 
nr sprawy AR/20/03/2014 

Nie otwiera ć przed dniem 19.02.2014 r., godz. 11.00.  
 


