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ZMIANA  

TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
     TREŚCI Ogłoszenia o zamówieniu 

       Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/19/15 
 

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu                   
                  nieograniczonego na „Monitoring – skanowanie laserowe: Skanowanie laserowe  
                  morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych Urzędu Morskiego w  
                  Szczecinie (edycja 2015) nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/19/15 

 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 
Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza 
następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o 
zamówieniu: 
 
Rozdział V SIWZ – Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu , opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
dokumenty wymagane w ofercie   
 
Ogłoszenie o zamówieniu  -  Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz 
oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
 
Zamawiający zmienia zapis SIWZ Rozdział V ust 3 pkt 1 (strona 9 SIWZ), Ogłoszenie o 
zamówieniu (strona 5 ogłoszenia) 

było: 

 Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ – Załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ Formularz oferty wraz z wypełnioną specyfikacją 
remontową stanowiącą Załącznik nr 1 A do SIWZ (w przypadku składania oferty 
wspólnej należy złożyć jeden dokument). 

Jest: 

Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ – Załącznik 
nr 1 do niniejszej SIWZ Formularz oferty (w przypadku składania oferty wspólnej 
należy złożyć jeden dokument). 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty  

Ust. 2 Było: 

2) Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie 25 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy 
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Jest :  

2) Oświadczam(y), iż przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie do dnia 30 
października 2015 r   

Ust 3 Było: 

3) Oferujemy udzielenie gwarancji na wykonane prace remontowe na okres 12 miesięcy 
od daty odbioru ostatecznego, ustalając okres rękojmi na 15 miesięcy 

Jest : 

3) Oferujemy udzielenie gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy od daty 
odbioru ostatecznego, ustalając okres rękojmi na 15 miesięcy 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian 
 

 
     


