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AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
DZIAŁ TECHNICZNY 

u l .  Wa ły  Chrobrego 1-2  70  -500 Szczecin  
te le fon  (+48  91)  480  9332  fax  (+4 8 91)  480 9748  

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

Szczecin, 02.06.2020 r.  
 
       

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/262-04/20 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 543015-N-2020 w dniu 25.05.2020 r. w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Wymianę okien w Budynku Głównym Akademii Morskiej w 
Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz w budynku dydaktycznym przy ul. Henryka 
Pobożnego 11 wraz z robotami towarzyszącymi 

 

 

I.  
Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 01 czerwca 2020 roku wpłynęły 
zapytania dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej P.z.p.) Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 
Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej okien aluminiowych 
przewidzianych do wymiany. 
 

Odp.: 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacja projektową dla okien aluminiowych. W dokumentacji 
przetargowej zostały podane orientacyjne wymiary okien. Przed przystąpieniem do produkcji 
okien Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów okien „z natury” we własnym 
zakresie. Do wyceny okien należy przyjąć sposób otwierania – rozwieralno-uchylny. 

Pytanie nr 2: 
Proszę o informację czy w przedmiarze przyjęto prawidłową ilość nawiewników (126szt). 
 

Odp.: 

Zamawiający informuje, że przyjęta w kosztorysie liczba 126 szt. nawiewników jest błędna . 
Prawidłowa ilość to 26 szt. Zamawiający zmodyfikuje w tym zakresie w załącznik nr 9 do SIWZ 
„Przedmiar Robót”. 

 
II.  
Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy P.z.p. zmienił treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu  
w następującym zakresie: 

 
1. Załącznik nr 9 „Przedmiar robót” pozycja kosztorysowa nr 31 ”Dostawa i montaż 
nawiewników higrosterowanych”: było  112 szt. zmieniono na  12 szt. 
 

2. Rozdział XIII Opis sposobu przygotowania ofert, gdzie ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 
zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: 
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3. Rozdział XIV „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” gdzie ust. 1 i 2 otrzymuje 

brzmienie: 
1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz  

z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) 
składać należy w Kancelarii Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. nr 73A ul. 
Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 10.06.2020 r. do 
godziny 10.30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 10.06.220 r. 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. 

 
Powyższe modyfikacje w zakresie zmiany: 
1) załącznika zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego  
2) terminów składania i otwarcia ofert zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 a 
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 

z dopiskiem „Oferta na: „Wymianę okien w Budynku Głównym Akademii Morskiej 
w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz w budynku dydaktycznym przy 
ul. Henryka Pobożnego 11 wraz z robotami towarzyszącymi”, nr sprawy AT/262-
04/20  oraz: Nie otwierać przed dniem 10.06.2020 r., godz. 11.00. 
 


