
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, 08.07.2015r.  
 

       
dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272- 12/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr 92533-2015 w dniu 23.06.2015 w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Remont instalacji odgromowej na dachu budynku  Stołówki 
Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4   

 

 
Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 05 lipca 2015 wpłynęło 

zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej P.z.p.)  Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 
 

Pytanie nr 1: 
Przewody odprowadzające od strony południowej i wschodniej prowadzić pod elewacją. 

Przewody od strony północnej należy montować do wsporników ściennych” – natomiast 
pozycja nr 9 przedmiaru robót „ Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – osadzenie w podłożu z cegły” 
wskazuje jakby przewody pionowe miały iść na elewacji. Proszę o wyjaśnienie jak ww 
przewody miałyby zostać poprowadzone. Jeśli w elewacji, to w jakiej pozycji przedmiaru 
robót zamawiający uwzględnił rozbiórkę i kucie w obecnej elewacji? 
Odp.:  
Zamawiający zamierzał początkowo wymienić elewację budynku i dokonać remontu 
instalacji odgromowej. Zamawiający unieważnił postępowanie  na remont elewacji.  
W związku z zaistniałą sytuacją do szacowania wartości robót należy przyjąć wszystkie 
prace na dachu budynku. W związku z powyższym nie będą wykonywane roboty określone 
pozycje przedmiaru o numerach: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Wykonaną instalację 
odgromową na dachu budynku należy połączyć z istniejącymi przewodami 
odprowadzającymi. Zamawiający odstępuje od wykonania przewodów odprowadzających 
na ścianach budynku. 

 
 

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: 
 
I.  Załącznik nr 7 do SIWZ „Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robót 

Budowlanych w pkt 1.2  „zakresie robót” skreśla się wiersze: 
  

  Montaż zwodów i przewodów odprowadzających (montaż pod elewacją 
budynku), 

 Pogrążanie sond uziomowych, 

 Montaż złączy kontrolnych na elewacji budynku, 

 Montaż puszek do złączy kontrolnych w gruncie, 
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II. Załącznik nr 8 do SIWZ  „Przedmiar Robót” skreśla się (wyzerowuje się ) pozycje 

kosztorysowe  nr : 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 
 
 
III. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia” gdzie  

w ust. 1 „Opis przedmiotu zamówienia” skreśla się wyrazy : 
 

Montaż zwodów i przewodów odprowadzających (montaż pod elewacją budynku), 
Pogrążanie sond uziomowych, 
Montaż złączy kontrolnych na elewacji budynku, 
Montaż puszek do złączy kontrolnych w gruncie, 
 
 

IV. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdział XIII „Opis sposobu przygotowania ofert” gdzie 
ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 
 
V. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału 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 73 A,  
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 15.07.2015r. do 
godziny 10.30. 

„2. Otwarcie ofert nastąpi 15.07.2015r. 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 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz zmiany 
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: „Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Stołówki 
Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4. Nr sprawy AT/272-12/15 
oraz: Nie otwierać przed dniem 15.07.2015r., godz. 11.00. 


