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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272- 6/15 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 47293 -2015 w dniu 03.04.2015 w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Częściową wymianę stolarki aluminiowej w budynku 
Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9a Szczecin  

 

 
Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 08 kwietnia 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: 
Prosimy o wyjaśnienie treści dokumentacji technicznej, dot. Pozycji 5 przedmiaru robót (zał. 
nr 10 dp. SIWZ): jakiej klasy antywłamaniowości należy wykonać nowe drzwi aluminiowe? 
Odp.:  
Drzwi nie zostały przypisane do klasy antywłamaniowości. Mają posiadać odporność na 
włamanie po wyposażeniu między innymi w  podane poniżej elementy: 

 1 zamek, 

 bębenkową wkładkę zamkową z rozetkami zabezpieczone przed rozwierceniem, 

 3 bolce antywłamaniowe na jednym skrzydle drzwiowym, 

 3 szt. zawiasów, 
 

 
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 9 do SIWZ „Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robót 

Budowlanych   
    W pkt 1.2.4  -parametry techniczne dodaje się słowa: 

„-  bębenkowa wkładka zamkowa z rozetkami zabezpieczone przed rozwierceniem, 
        - 3 bolce antywłamaniowe na jednym skrzydle drzwiowym”. 
 
 
II. Załącznik nr 10 do SIWZ  „Przedmiar Robót” pozycja nr 5   do opisu pozycji dodaje 

się słowa: 
„-  bębenkowa wkładka zamkowa z rozetkami zabezpieczone przed rozwierceniem, 

        - 3 bolce antywłamaniowe na jednym skrzydle drzwiowym”. 
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III. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału XIII Opis sposobu przygotowania ofert gdzie 

ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 
 
IV. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia 

ofert gdzie: 
„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 21.04.2015r. do 
godziny 10.30. 

„2. Otwarcie ofert nastąpi 21.04.2015r. 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 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: „Częściową wymianę stolarki aluminiowej w budynku  
Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9a, Szczecin, nr sprawy 
AT/272-6/15 oraz: Nie otwierać przed dniem 21.04.2015r., godz. 11.00. 


