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dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i 

wykonanie Inwestycji pod nazwą: „Porty Zalewu Szczecińskiego – 

poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój” (dalej zwana 

„Zamówieniem”) 

 

 

 

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych, (tekst jednolity – Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą PZP” oraz pkt 15.2 części I Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej „SIWZ”) – Instrukcji dla Wykonawców (dalej 

„IDW”),oświadczam, że Zamawiający zmienia treść części I SIWZ poprzez: 

a) modyfikację zapisów pkt 14.3 IDW poprzez dodanie pkt 18 o 
następującym brzmieniu: 
„18) wypełniony i podpisany formularz „Załącznik do Oferty” 
stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ” 

b) modyfikację pkt 30 SIWZ poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: 
„30. Wykaz załączników do SIWZ. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Załącznik nr 1 - wzór Formularza Oferty,  
Załącznik nr 1a – wzór formularza zawierającego rozbicie 
ceny na elementy Robót, 
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o 
niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych robót 
budowlanych,  
Załącznik nr 4 - wzór wykazu personelu, który będzie 
uczestniczyć  
w wykonaniu niniejszego zamówienia, 
Załączniki nr 4a –wzór zobowiązania podmiotów trzecich 
dotyczące oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
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zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia,  
Załącznik nr 4b – wzór oświadczenia dotyczącego posiadania 
przez Specjalistów wskazanych w załączniku nr 4 uprawnień 
wymaganych w SIWZ. 
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 6 – wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 
Załącznik nr 7 – Załącznik do Oferty” 

c) nadanie załącznikowi nr 7 do IDW treści wskazanej 
w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. 
 

Tekst jednolity uwzględniający powyżej wyszczególnione zmiany do SIWZ 
(wraz z załącznikiem nr 7 do IDW) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 

 
 

Załączniki: 

1. treść załącznika nr 7 do IDW – Załącznika do Oferty, 
2. tekst jednolity SIWZ wraz z załącznikiem nr 7 

 

 

 

Z poważaniem, 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Zenon Kozłowski 
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