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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Prace czerpalno-refulacyjne w 2020 r.” 

 
 

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 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 5 SIWZ, Zamawiający – 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zmienia treść SIWZ w sposób niżej opisany: 

  

 
W Rozdziale X SIWZ – „Wymagania dotyczące wadium” w ustępie 3   jest :  

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na 
rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim O/O 
Szczecin  nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy wskazać: 
Wadium  w postępowaniu –Prace czerpalno – refulacyjne w 2020 r.  

W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą – załączając na 
Platformie w zakładce ‘’Oferty’’- poprzez wybranie polecenia ‘’dodaj dokument’’  w postaci 
dokumentu elektronicznego w formie, w jakiej zostało ustanowione przez gwaranta, tj. 
oryginał dokumentu elektronicznego opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym 
przez wystawiającego.  

 

powinno być  

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na 
rachunek bankowy Urzędu Morskiego w Szczecinie w Narodowym Banku Polskim                   
O/O Szczecin nr 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy 
wskazać: Wadium w postępowaniu – Prace czerpalno – refulacyjne w 2020 r. 

W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą pisemną a w przypadku 
składania oferty elektronicznie – załączając na Platformie w zakładce ‘’Oferty’’ poprzez 
wybranie polecenia ‘’dodaj dokument’’  w postaci dokumentu elektronicznego w formie,                 
w jakiej zostało ustanowione przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu elektronicznego 
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego.  

 
     Zatwierdził 

  Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

        Urzędu Morskiego w Szczecinie 
     /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 


