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ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/10/16 

 

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 2016) nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/10/16 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), wprowadza następujące zmiany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 

1. W Rozdziale I ust. 15 było:  
 

Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że 
zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana następujący sposób: 

Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój 
nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, 

z dopiskiem- przetarg nieograniczony na:  

„Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych   
  Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2015) 

Nie otwierać przed dniem: 04.05.2016 r., godz. 11:00 - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy. 

Numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/10/16” 

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy. 

 
W Rozdziale I ust. 15 jest:  
 
Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że 
zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana następujący sposób: 

Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój 
nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, 

z dopiskiem- przetarg nieograniczony na:  

„Skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej w granicach administracyjnych   
  Urzędu Morskiego w Szczecinie (edycja 2016) 

Nie otwierać przed dniem: 10.05.2016 r., godz. 11:00 - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy. 

Numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/10/16” 

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy. 

 

2. W Rozdziale V ust. 2 pkt 8 było: 
4) dwa zadanie polegające na kontroli danych ALS dla podmiotu publicznego według 
wytycznych opracowanych przez GUGiK na potrzeby kontroli danych pozyskanych w ramach 

projektu ISOK, o powierzchni obszaru nie mniejszej niż 250 km2,o wartości nie niższej niż 
50.000 zł. 
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    W Rozdziale V ust. 2 pkt 8 jest: 

 
4) jedno zadanie polegające na kontroli danych ALS dla podmiotu publicznego według 
wytycznych opracowanych przez GUGiK na potrzeby kontroli danych pozyskanych w ramach 

projektu ISOK, o powierzchni obszaru nie mniejszej niż 250 km2,o wartości nie niższej niż 
50.000 zł. 
 

3. W Rozdziale XV ust.4  
 
było: 
4.1.5. Termin nalotu zostanie uzgodniony z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający może nie wyrazić zgody na nalot, gdy według niego warunki pogodowe nie 
pozwolą na wykonanie pomiarów o oczekiwanej jakości. 
 
jest: 
4.1.5. Dane zostaną pozyskane nie wcześniej niż 15 sierpnia. Termin nalotu zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający może nie 
wyrazić zgody na nalot, gdy według niego warunki pogodowe nie pozwolą na wykonanie 
pomiarów o oczekiwanej jakości. 
 
było: 
4.4. Kontrola i poprawa georeferencji pozyskanych danych: 
 
jest: 
4.4. Kontrola i poprawa georeferencji pozyskanych danych, wg według wytycznych 
opracowanych przez GUGiK na potrzeby kontroli danych w ramach projektu ISOK, 
dostosowanych do zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia: 
 

4. W Załączniku nr 9 do SIWZ – Załącznik nr 1 do umowy 
 
było: 
4.1.5. Termin nalotu zostanie uzgodniony z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający może nie wyrazić zgody na nalot, gdy według niego warunki pogodowe nie 
pozwolą na wykonanie pomiarów o oczekiwanej jakości. 
 
jest: 
4.1.5. Dane zostaną pozyskane nie wcześniej niż 15 sierpnia. Termin nalotu zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający może nie 
wyrazić zgody na nalot, gdy według niego warunki pogodowe nie pozwolą na wykonanie 
pomiarów o oczekiwanej jakości. 
 
było: 
4.4. Kontrola i poprawa georeferencji pozyskanych danych: 
 
jest: 
4.4. Kontrola i poprawa georeferencji pozyskanych danych, wg według wytycznych 
opracowanych przez GUGiK na potrzeby kontroli danych w ramach projektu ISOK, 
dostosowanych do zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia: 

 
5. W Rozdziale XI ust.1 i ust.5  było: 04.05.2016 r. jest:  10.05.2016 r.  
 

 
 

    Dyrektor Urzędu Morskiego  
             w Szczecinie 

 

                       Andrzej Borowiec 
 


