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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-05/18 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

nr 551363-N-2018 w dniu 26.04.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „Częściową 
wymianę okien drewnianych  wraz z robotami towarzyszącymi  w Budynku Głównym Akademii 
Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2” 

 
I. 

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 27 kwietnia 2018 wpłynęło 
zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej P.z.p.)  Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 
W treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się zapis:  
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) 
Produkcja okien. 
Czy to oznacza, ze Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę w postępowaniu 
był producentem okien? 
Oznaczałoby to dostęp do przetargu wielu Wykonawcą, preferując jedynie producentów stolarki. 
Odp.: 
Zamawiający zmieni zapis w zakresie wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia :  „produkcja okien”  na  prace rozbiórkowe,  prace montażowe. 
Zamawiający stosownie zmodyfikuje zapisy SIWZ. 
 
 
 

II. 
W związku z powyższym 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. SIWZ Rozdział III ust. 4 zmienia się zapis „1. Produkcja okien” na „ prace rozbiórkowe, 

prace montażowe”, a zapis  otrzymuje brzmienie: 
 

„4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia: 

1)  prace rozbiórkowe,   

2) prace montażowe.” 

 
 
 
 
 



 
 
 
2. Załącznik nr 7 do SIWZ  „Wzór umowy” - załącznik nr  7 do umowy „Wykaz pracowników 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – zmiana treści tabeli na: 
 

 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 
stanowisko 

Czynności w trakcie realizacji 
zamówienia 

1.   
prace rozbiórkowe 

2.   

3.   
prace montażowe 

4.   

 
 
3. SIWZ Rozdział XIII ust. 9 i Rozdział IV ust. 1 i 2 w  zakresie terminu składania  

i otwarcia ofert tj.: na dzień 18.05.2018 r. godzina odpowiednio: składanie ofert 10.30,  
otwarcie ofert  11.00 

 
 
 
Powyższe modyfikacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie  ogłoszenia o zamówieniu. 


