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Szczecin, 20.03.2014r.  
 
 
         

 
Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/37/09/2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod nr 53883-2014 w dniu 13.03.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont 
toalet ogólnodostępnych wraz z robotami towarzyszącymi w Studenckim Domu Marynarza 
PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie , ul. Starzyńskiego 9 

 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ 
dotyczących: 
 
 
I. Załącznika nr 9-1do  SIWZ  „Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych- branża budowlana”: 
 
Zamawiający z uwagi na błędny zapis opisu drzwi EI 60 w zakresie klamek  
w którym przyjęto „obustronne klamki z szyldem”, na stronie 18 w akapicie „Uwaga” zmienia 
się treść opisu na  

1) „skrzydło wyposażone w zamek patentowy (z zestawem 3 kluczy) oraz klamkę i gałkę 
nieruchomą z szyldem”, 

2) „klamka i szyld podłużny ze stali szlachetnej po stronie wewnętrznej, gałka stała ze 
stali szlachetnej od strony zewnętrznej” 

 
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do SIWZ zał. nr 9-1 „Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- branża budowlana –
modyfikacja”  
 
II. Zapisów SIWZ  dotyczących  terminów składania i otwarcia ofert: 
 
1) Rozdział XIII „Opis sposobu przygotowania ofert”  pkt. 9 

 
Zapis po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
„9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, dokumentami i zalecanym kosztorysem 

ofertowym zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  
i podpisanej w następujący sposób: 

 

„Akademia Morska w Szczecinie-Kancelaria , pok. nr 73A, 
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 

z dopiskiem „Oferta na: „Remont toalet ogólnodostępnych wraz z robotami 
towarzyszącymi w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej  
w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9, nr sprawy AT/37/09/2014 oraz: Nie otwierać przed 
dniem 31.03.2014r., godz. 11.00. 
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2) Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 
Zapis po modyfikacji 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 73A, ul. Wały 
Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, w terminie do dnia 31.03.2014r. do godziny 10.30. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 31.03.2014r. 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. 

 
 

 
 
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 
niezmieniona. 
 
Wyżej wymienione modyfikacje zostaną ujęte w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 


