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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-06/18 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

nr 574010-N-2018 w dniu 15.06.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Wykonanie i wymiana:  
1)  4 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób niepełnosprawnych  
   w   budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. H. Pobożnego 11 i Szczerbcowej  
2)  2 szt. drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie 
      przy ul. Wały Chrobrego 1-2 
wraz z robotami towarzyszącymi” 

 
 

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

 
2. 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 Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73a, ul. Wały 
Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 05.07.2018 r. do godziny 
10.30. 

 2. Otwarcie ofert 05.07.2018 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 terminów składania i otwarcia ofert 
zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 
 

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

z dopiskiem „Oferta na: „Wykonanie i wymiana:  
1)  4 szt. drzwi aluminiowych z dostosowaniem ich dla ruchu osób 
      niepełnosprawnych w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie przy  
      ul. H. Pobożnego 11 i Szczerbcowej 4 
 2)  2 szt. drzwi przeciwpożarowych w Budynku Głównym Akademii Morskiej  
     w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 
wraz z robotami towarzyszącymi, nr sprawy AT/272-06/18 oraz: Nie otwierać przed dniem 
05.07.2018 r., godz. 11.00.  

 


