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ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

        
      

 STRONA INTERNETOWA 
       URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

          Nr referencyjny: PO-II.370.36.19. 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy osobistych, 
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, pojazdów mechanicznych oraz 
jednostek pływających z dodatkowym wyposażeniem w okresie 01.01.2020-31.12.2020”, nr 
sprawy PO-II.370.36.19. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4,   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), 
wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 

1. Rozdział XII ust.4  otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
 
          Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z 

          tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

          Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół 
          ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 109, 

          z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed dniem: 12.11.2019 r. godz. 09:30 – bez nazwy i pieczątki 
Wykonawcy”. 

Tytuł zamówienia: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia, rzeczy 
osobistych, następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, 
pojazdów mechanicznych oraz jednostek pływających z dodatkowym 
wyposażeniem w okresie 01.01.2020-31.12.2020” 

 

Oznaczenie postępowania: PO-II.370.36.19 

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy. 

 

2. Rozdział XIII ust.1 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 
Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 109, w terminie do dnia:  

12.11.2019 r. do godz. 09.00 za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca.  

 

3. Rozdział XIII ust.5  

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.11.2019 r. o godz. 09.30 w Urzędzie 
Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin  w sali 116. 
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4. Załącznik nr 1.5. do Formularza ofertowego Specyfikacja składki dla jednostek 
pływających otrzymuje następujące brzmienie w poz. 23,24,25. 

 

23. PLANETA II 6 jednostka wielozadaniowa 1 632 

24. b/nazwy 3 stawiacz pław 36 

25. b/nazwy 4 szalanda z refulatorem 476 

 
               5. Załącznik nr 4 do Umowy Wykaz jednostek pływających wraz z wyposażeniem 
dodatkowym otrzymuje następujące brzmienie w poz. 23,24,25. 

 

23. PLANETA II 6 jednostka wielozadaniowa 1 632 

24. b/nazwy 3 stawiacz pław 36 

25. b/nazwy 4 szalanda z refulatorem 476 

 

              6. Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz jednostek pływających wraz z wyposażeniem 
dodatkowym wyposażeniem otrzymuje następujące brzmienie w poz. 23,24,25. 

 

23. PLANETA II 6 jednostka wielozadaniowa 1 632 

24. b/nazwy 3 stawiacz pław 36 

25. b/nazwy 4 szalanda z refulatorem 476 

 

 

Powyższe zmiany powodują zmiany w treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ 
pozostają niezmienione. 

 

 

 
 
                                                                                                 Zenon Kozłowski 
                                                                                                                                                                                             
                                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej 
    
                                                                             / podpisano podpisem kwalifikowanym /  

 

 


