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Szczecin, 29.06.2015r.  
 
 

 
Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272- 11/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr 89659 -2015 w dniu 18.06.2015 w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Remont części zabytkowej klatki schodowej w Budynku 
Głównym  Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2   

 

 
 

Zamawiający informuje, że działając zgodnie  z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych P.z.p. zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie: 
 
 
 
I. Rozdział VIII SIWZ  „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków” gdzie ust.1 pkt 3) lit. b otrzymuje brzmienie: 
 

„b) posiadającą dyplom renowatora i minimum 5 letnie doświadczenie w pracy 
przy budowlach wpisanych do rejestru zabytków lub która posiada tytuł 
zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych  
w specjalności w zakresie konserwacji zabytków i minimum 3 letnie 
doświadczenie w pracy przy budowlach wpisanych do rejestru zabytków”; 

 
II. Rozdział IX SIWZ „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” gdzie ust.1 pkt 3) lit. b 
otrzymuje brzmienie: 

 
„b) posiadającą dyplom renowatora i minimum 5 letnie doświadczenie w pracy 

przy budowlach wpisanych do rejestru zabytków lub  która posiada tytuł 
zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych  
w specjalności w zakresie konserwacji zabytków i minimum 3 letnie 
doświadczenie w pracy przy budowlach wpisanych do rejestru zabytków” ; 

 
III. Załącznik nr 4 do SIWZ „WYKAZ OSÓB którymi dysponuje lub będzie dysponował 

Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”  
 

1)  wiersz 3 kolumna 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„Osoba posiadającą dyplom renowatora i minimum 5 letnie doświadczenie  
w pracy przy budowlach wpisanych do rejestru zabytków lub posiada tytuł 
zawodowy magistra w specjalności w zakresie konserwacji zabytków   
i minimum 3 letnie doświadczenie w pracy przy budowlach wpisanych do 
rejestru zabytków”; 
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2)  wiersz 3 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: 
 
    „…………… lat doświadczenia”; 

 
3)  wiersz 2 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: 

 
         „nr uprawnień budowlanych  …………………”; 
 
IV. Załącznik nr 5 do SIWZ „OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ 

UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA OKRESLONE W WW. 
WYKAZIE, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA, JEŻELI USTAWY 
NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA TAKICH UPRAWNIEŃ” pkt 2 otrzymuje 
brzmienie:  

 

„2. Oświadczam, że osoba ………………………… wskazana w wykazie osób 
(Załącznik nr 4 do SIWZ) posiada dyplom renowatora i minimum 5 letnie 
doświadczenie w pracy przy budowlach wpisanych do rejestru zabytków lub 
posiada tytuł zawodowy magistra w specjalności w zakresie konserwacji 
zabytków i minimum 3 letnie doświadczenie w pracy przy budowlach wpisanych 
do rejestru zabytków”; 

. 

 
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert tj.: 
 

 
V. Zapis SIWZ Rozdziału XIII „Opis sposobu przygotowania ofert” gdzie ust. 9 otrzymuje 
brzmienie: 
 

 
 
VI. Zapis SIWZ Rozdziału XIV „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” gdzie  

ust. 1 i 2 otrzymują 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 73 A,  
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 07.07.2015r. do 
godziny 10.30. 

„2. Otwarcie ofert nastąpi 07.07.2015r. 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 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: „Remont części zabytkowej klatki schodowej w Budynku 
Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, nr sprawy 
AT/272-11/15 oraz: Nie otwierać przed dniem 07.07.2015r., godz. 11.00. 


