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Szczecin, 31.03.2014r.  
 
 
 
 
         

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/41/10/2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 55269 - 2014 w dniu 14.03.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont 
pionu toalet w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały 
Chrobrego 1-2” 

 

 

 
Akademia Morska w Szczecinie informuje, że w dn. 27 marca 2014 wpłynęło 

zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ustawy P.z.p. Zamawiający 
udzielił następujących odpowiedzi: 

 
 

Pytanie nr 1: 
Czy tablice bezpiecznikowe na parterze, I piętrze oraz II piętrze mające zasilać 
remontowane łazienki zostały już zmodernizowane o odpowiednie zabezpieczenia dla tej 
inwestycji, czy należy to uczynić dopiero teraz? 
Odp.:  

Tablice bezpiecznikowe nie są obecnie zmodernizowane. Należy je wymienić na nowe 
zgodnie z dokumentacja projektową tj. wykonać i zamontować 2 całkowicie wyposażone 
tablice bezpiecznikowych. Tablicę znajdującą się na parterze dodatkowo wyposażyć należy 
w wyłącznik różnicowoprądowy i 2 bezpieczniki 10A i 16A. W związku z tym  Zamawiający 
modyfikuje odpowiednio Zał. nr 10-2 do SIWZ „Przedmiar robót elektrycznych”. W 
zmodyfikowanym kosztorysie uwzględniono także układanie przewodów na klatce 
schodowej. 
Zamawiający przypomina, że załączone przedmiary robót są podane jako dokument 
pomocniczy  
 
 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że działając zgodnie  
z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie: 
 
 
I. Załącznik nr 10-2 do SIWZ  „Przedmiar Robót  elektrycznych – dodaje się załącznik 

nr 10-2 do SIWZ zmodyfikowany  
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II. Zmodyfikowano zapis SIWZ Rozdziału XIII Opis sposobu przygotowania ofert gdzie 

ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
 

 
 
III. 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 07.04.2014r. do 
godziny 10.30. 

„2. Otwarcie ofert nastąpi 07.04.2014r. 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 

 
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 73A 
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 

z dopiskiem „Oferta na: „Remont pionu toalet w Budynku Głównym nr 1 
Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2 , nr sprawy AT/41/10/2014 oraz: Nie 
otwierać przed dniem 07.04.2014r., godz. 11.00. 

 


