
                              

 

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Stefana Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403460, fax: +48 91 4344656, e-mail: mgiergiel@ums.gov.pl 

Znak: PO-II.266.1.20           Szczecin, dnia 22.10.2020 r. 
           

         
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na 

usługi społeczne pn. „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich” 
 

 

 

ZMIANA TREŚCI  
Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „IWZ”) 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zmienia 
treść IWZ, w sposób niżej opisany o treści: 
 
1. Część I ustęp 5 pkt 5 Istotnych Warunków Zamówienia – ‘’Miejsce i termin składania                  

i otwarcia ofert’’: 
 
1) ‘’Ofertę można złożyć w postaci elektronicznej lub w sposób tradycyjny na piśmie – 

zgodnie z wyborem Wykonawcy w terminie do dnia 26 października 2020 r. do godz. 
10.30.’’ 

 
Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
1) ‘’Ofertę można złożyć w postaci elektronicznej lub w sposób tradycyjny na piśmie – 

zgodnie z wyborem Wykonawcy w terminie do dnia 29 października 2020 r. do 
godz. 10.30.’’ 

 
2. Część I ustęp 5 pkt 5 Istotnych Warunków Zamówienia – ‘’Miejsce i termin składania                  

i otwarcia ofert’’: 
 
 4) ‘’Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 11.00 

w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w Sali 109’’ 
  

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
4) ‘’Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 

11.00 w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w 
Sali 109’’ 

 
3. Część III ustęp 3 pkt 3 Istotnych Warunków Zamówienia –‘’Złożenia, zmiana lub 

wycofanie oferty’’: 
 
 2) ‘’W przypadku składania oferty w sposób tradycyjny 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, Plac 
Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 109,       
z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem:  26 października  2020 godz. 11:00’’– bez 
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nazwy i pieczątki Wykonawcy, Tytuł zamówienia: ‘‘Świadczenie usług pocztowych                           
i kurierskich’’ Oznaczenie postępowania:  PO-II.266.1.20. Na kopercie wewnętrznej 
powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.’’ 

  
 Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
 2) ‘’W przypadku składania oferty w sposób tradycyjny 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, Plac 
Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 109,       
z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem: 29 października  2020 godz. 11:00’’– bez 
nazwy i pieczątki Wykonawcy, Tytuł zamówienia: ‘‘Świadczenie usług pocztowych                     
i kurierskich’’ Oznaczenie postępowania:  PO-II.266.1.20. Na kopercie wewnętrznej 
powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.’’ 

  
 
 
 
 
 

Wojciech Zdanowicz 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
    /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 

Pozostałe zapisy IWZ pozostają niezmienione. 
 


