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ZMIANA TREŚCI  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 

 

Nr ref. PO-II.370.1.19 
 

Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych: „Modernizacja obiektów Bazy 
Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie” w ramach inwestycji pn. 
„Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału X ust. 2 SIWZ oświadczam, 
że Zamawiający zmienia treść SIWZ, w sposób niżej opisany: 
 
1. Ustęp 1 w rozdziale XIV SIWZ – „Miejsce i termin złożenia oferty”, o treści: 

 
„Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo 
w Rozdziale XIII SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do 
godz. 10:30.” 
 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo 
w Rozdziale XIII SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2019 r. do godz. 
8:30.” 
 

2. Rozdział XVI SIWZ – „Miejsce i termin otwarcia ofert”, o treści: 
 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Plac 
Stefana Batorego 4, sala 116, w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30”. 
 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, Plac 
Stefana Batorego 4, sala 116, w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 9:30”. 

 
Zenon Kozłowski 

           z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
              /podpisano podpisem kwalifikowanym/  

 
 
Powyższe zmiany powodują również zmianę treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 
niezmienione. 
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