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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Najem 5 samochodów przez okres 36 miesięcy”. 
 
 

ZMIANA TREŚCI  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 5 SIWZ Zamawiający- 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zmienia treść SIWZ, w sposób niżej opisany: 
 
 
 

1. Ustęp 7 w Załączniku nr 1 do SIWZ – „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, o 
treści: 
 

„ 7. Strony ustalają, iż pojazdy zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

własny koszt i ryzyko do Urzędu Morskiego w Szczecinie - Baza Oznakowania 

Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16C, 

71-727 Szczecin lub, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu, z 

zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie przekazania pojazdów 

na co najmniej 5 dni przed tą datą, a przekazanie pojazdów nastąpi nie później niż w 

terminie wyznaczonym w umowie §3 ust. 3”. 

 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
„ 7. Strony ustalają, iż pojazdy zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

własny koszt i ryzyko do Urzędu Morskiego w Szczecinie - Baza Oznakowania 

Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16C, 

71-727 Szczecin lub, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu, z 

zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie przekazania pojazdów 

na co najmniej 5 dni przed tą datą, a przekazanie pojazdów nastąpi nie później niż do dnia 

30 sierpnia 2020 r. ”. 
 

 
2. § 2 ust 2 w Załączniku nr 7 do SIWZ – „ Wzór umowy”, o treści: 

 
„ 2. Termin dostawy pojazdów do dnia ………..2020 r.”. 
 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „ 2. Termin dostawy pojazdów do dnia 30 sierpnia 2020 r.”. 
 

3. § 3 ust 3 w Załączniku nr 7 do SIWZ – „ Wzór umowy”, o treści: 
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”3. Strony ustalają, iż pojazdy zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na własny koszt i ryzyko do Urzędu Morskiego w Szczecinie - Baza Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 
16C, 71-727 Szczecin lub, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym 
miejscu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie 
przekazania pojazdów na co najmniej 5 dni przed tą datą, a przekazanie pojazdów 
nastąpi nie później niż do dnia …….. 2020 r. ”. 
 
 
 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
„ 3.Strony ustalają, iż pojazdy zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę 
na własny koszt i ryzyko do Urzędu Morskiego w Szczecinie - Baza Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16C, 
71-727 Szczecin lub, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu, z 
zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie przekazania 
pojazdów na co najmniej 5 dni przed tą datą, a przekazanie pojazdów nastąpi nie 
później niż do dnia 30 sierpnia 2020 r. ”. 
 
 

4. Ustęp 7 w Załączniku nr 1 do Umowy”, o treści: 
 

„ 7. Strony ustalają, iż pojazdy zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

własny koszt i ryzyko do Urzędu Morskiego w Szczecinie - Baza Oznakowania 

Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16C, 

71-727 Szczecin lub, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu, z 

zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie przekazania pojazdów 

na co najmniej 5 dni przed tą datą, a przekazanie pojazdów nastąpi nie później niż w 

terminie wyznaczonym w umowie §3 ust. 3”. 

 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
„ 7. Strony ustalają, iż pojazdy zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

własny koszt i ryzyko do Urzędu Morskiego w Szczecinie - Baza Oznakowania 

Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16C, 

71-727 Szczecin lub, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu, z 

zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie przekazania pojazdów 

na co najmniej 5 dni przed tą datą, a przekazanie pojazdów nastąpi nie później niż do dnia 

30 sierpnia 2020 r. ”. 
 
 
 
Wojciech Zdanowicz 

 

Dyrektor 
        Urzędu Morskiego w Szczecinie 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 
 

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

 


