
1 
 

 

 
 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
DZIAŁ TECHNICZNY 

u l .  Wały  Chrobrego 1 -2  70  -500 Szczec in  
te le fon  (+48 91)  480  9 332  fax  (+48 91)  480 9 748  

www. am.szczec in .p l  e -ma i l : a t@am.szczec in .p l   

Szczecin, 21.02.2014r.  
 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/24/06/2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 30611-2014 w dniu 14.02.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont IX 
pietra w Studenckim Domu Marynarza Pasat Akademii Morskiej w Szczecinie,  
ul. Starzyńskiego 9 

 

 
 

Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienił 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu  
w następującym zakresie: 
 
 
 
1.   Rozdział IX  „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy:  pkt 1 ppkt 2):   

było:  
„2) wykaz zawierający co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. w zakresie robót o charakterze 
remontowym elektrycznych o wartości nie niższej niż 450 000,00 zł brutto,(….)” 
 
po modyfikacji jest: 

„2) wykaz zawierający co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. w zakresie robót o charakterze 
remontowym o wartości nie niższej niż 450 000,00 zł brutto,(….)” 

 
 
2. Zmodyfikowano Rozdział XIII Opis sposobu przygotowania ofert gdzie ust. 9 otrzymuje 

brzmienie: 

 
 
3. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert gdzie: 
 

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 Technicznym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-
2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 11.03.2014r. do godziny 10.30.” 

 
 
 

 

Akademia Morska w Szczecinie Dział Techniczny 
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 

z dopiskiem „Oferta na: „Remont IX p. w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii 
Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9, nr sprawy AT/24/06/2014 oraz: Nie otwierać 
przed dniem 11.03.2014r., godz. 11.00.  
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2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Otwarcie ofert nastąpi 11.03.2014r. w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym  

o godz. 11.00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu 
składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.” 

 
 
II. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału XV „Opis sposobu obliczenia ceny” „ ust. 5 pkt 2) 
 

Za słowami „Przedmiary Robót” dodaje się wyraz  „pomocniczo”. Zapis po modyfikacji brzmi: 
 

„2) Przedmiary Robót pomocniczo- zał. nr 10-1 i 10-2 do SIWZ,” 

 
 
 
Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz opisu 
przedmiotu zamówienia zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia  
o zamówieniu. 
 


