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Szczecin, 14.02.2014 r.  
 
   
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 dniu 12 lutego 2014 roku 
wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP”, Zamawiający udzielił następujących 
odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1 

Prosimy o podanie w jakich terminach (dni, godziny) obiekt będzie dostępny dla 
przeprowadzenia inwentaryzacji? Najkorzystniejszy byłby okres, w którym budynek nie jest 
użytkowany. 
Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że obiekt obecnie nie jest użytkowany i będzie dostępny dla 
przeprowadzenia inwentaryzacji od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 
Kierownika obiektu tj. w godzinach od 07.30 do 15:30. 
 
 
II.    W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający informuje, że działając zgodnie  
z art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia sporządzonej w postępowaniu jw. w następującym zakresie: 
 
Zmodyfikowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia 
Za pkt 3 dodaje się pkt 4 o brzmieniu  
„4. Zamawiający informuje, że obiekt obecnie nie jest użytkowany i będzie dostępny dla 

przeprowadzenia inwentaryzacji od poniedziałku do piątku w godzinach 
urzędowania Kierownika obiektu tj. w godzinach od 07.30 do 15:30.” 

 

2. Rozdział XIII ust. 8 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Dział Inwestycji i Rozwoju Akademia Morska w Szczecinie 
70-500 Szczecin,  ul. Wały Chrobrego 1-2 z dopiskiem Oferta na:  
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku nr 2 

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

Nie otwierać przed dniem 20.02.2014 r., godz. 10.30. 
 

http://www.am.szczecin.pl/


 

 

 
3. 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 Szczecinie, 
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 20.02.2014 r.,  
do godziny 10.00. 

 
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Otwarcie ofert nastąpi 20.02.2014 r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji  
i Rozwoju o godz. 10.30. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez 
Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji 
zapisów niniejszego rozdziału.” 

 
 
 


