
                     

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

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl 

Znak: PO-II.260.27.20 Szczecin, dnia  18 sierpnia 2020 r. 

      

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 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 5 SIWZ Zamawiający- 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zmienia treść SIWZ, w sposób niżej opisany: 
 
 

1. Ustęp 4 pkt 5 w Rozdziale XII SIWZ – „ Opis sposobu przygotowania oferty”, o treści: 
 

„5. 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 110, 

z dopiskiem: 
„Nie otwierać przed dniem: 19 sierpnia 2020 r. godz. 11:00 – bez nazwy i 
pieczątki Wykonawcy”. 

Tytuł zamówienia:  
„Najem 5 samochodów przez okres 36 miesięcy”. 

 
Oznaczenie postępowania: PO-II.260.27.2020 

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy 
 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
„ 5. 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 110, 

z dopiskiem: 
„Nie otwierać przed dniem: 24 sierpnia 2020 r. godz. 11:00 – bez nazwy i 
pieczątki Wykonawcy”. 

Tytuł zamówienia:  
„Najem 5 samochodów przez okres 36 miesięcy”. 

 
Oznaczenie postępowania: PO-II.260.27.2020 

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy 
 

2. Ustęp 4 w Rozdziale XIII SIWZ – „ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert”, o treści: 
 
„ 4. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r. do godz. 10:30.” 
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otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 „ 4. Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 10:30.” 
 

3. Ustęp 6 w Rozdziale XIII SIWZ – „ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert”, o treści: 
 
„6. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w 

Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w sali 116.” 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„6. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w 

Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w sali 116.” 

 
4. Ustęp 2  - Nadwozie 4 lub 5 drzwiowe w Rozdziale VI - Specyfikacja techniczna w 

Załączniku nr 1a do SIWZ– „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. I ”,  
o treści: 
 
„2. Nadwozie 4 lub 5 drzwiowe: 
- Rozstaw osi (mm)      min. 2780- max. 2950  
- Całkowita długość pojazdu (mm)    min. 4750- max. 4970  
- Szerokość pojazdu bez lusterek (mm)   min. 1830- max. 1900”  

 

 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Nadwozie 4 lub 5 drzwiowe: 
- Rozstaw osi (mm)      min. 2780- max. 2950  
- Całkowita długość pojazdu (mm)    min. 4750- max. 4970  
- Szerokość pojazdu bez lusterek (mm)   min. 1830- max. 1907” 

 
5. Ustęp 4  - Wyposażenie samochodu w Rozdziale VI - Specyfikacja techniczna w 

Załączniku nr 1a do SIWZ– „ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. I ”,  
o treści: 
 
„4. Wyposażenie samochodu: 
- System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth dla telefonu komórkowego, 
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED, 
- Elektryczne szyby przednie i tylne, 
- Światła przeciwmgielne przednie, 
- Dywaniki gumowe w pierwszym, drugim rzędzie siedzeń,  
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
- Wspomaganie kierownicy, 
- Immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie, 
- Autoalarm, 
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, 
- Fabryczny radioodtwarzacz, 
- Klimatyzacja dwu lub trzystrefowa, 
- Centralny zamek sterowany pilotem,  
- Tempomat adaptacyjny, 
- Czujniki parkowania z przodu pojazdu oraz czujniki parkowania z tyłu lub kamera 

cofania 
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane,  
- Przednie fotele z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, regulacją wysokości i 

pochylenia oparcia. 



                          18 sierpnia 2020  

    

Kolor (lakier metalizowany lub zwykły): biały lub srebrny lub niebieski lub granatowy lub 
czarny. 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„4. Wyposażenie samochodu: 
- System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth dla telefonu komórkowego, 
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub zwykłe, 
- Elektryczne szyby przednie i tylne, 
- Światła przeciwmgielne przednie, 
- Dywaniki gumowe w pierwszym, drugim rzędzie siedzeń,  
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
- Wspomaganie kierownicy, 
- Immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie, 
- Autoalarm, 
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, 
- Fabryczny radioodtwarzacz, 
- Klimatyzacja dwu lub trzystrefowa, 
- Centralny zamek sterowany pilotem,  
- Tempomat adaptacyjny, 
- Czujniki parkowania z przodu pojazdu oraz czujniki parkowania z tyłu lub kamera 

cofania 
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane,  
- Przednie fotele z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, regulacją wysokości i 

pochylenia oparcia. 
Kolor (lakier metalizowany lub zwykły): biały lub srebrny lub niebieski lub granatowy lub 
czarny. 

6. Załącznik nr 6a do SIWZ – „Dokument potwierdzający spełnianie przez oferowaną 
usługę wymagań określonych przez Zamawiającego – cz. I 
 

otrzymuje nowe brzmienie, wzór nowego załącznika nr 6a określony w załączniku 

do niniejszego pisma. 

 

7. Ustęp 2  - Nadwozie 4 lub 5 drzwiowe w Rozdziale VI - Specyfikacja techniczna w  
Załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącej Załącznik nr 7a do SIWZ– ”,  
o treści: 
 
„2. Nadwozie 4 lub 5 drzwiowe: 
- Rozstaw osi (mm)      min. 2780- max. 2950  
- Całkowita długość pojazdu (mm)    min. 4750- max. 4970  
- Szerokość pojazdu bez lusterek (mm)   min. 1830- max. 1900” 
  
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Nadwozie 4 lub 5 drzwiowe: 
- Rozstaw osi (mm)      min. 2780- max. 2950  
- Całkowita długość pojazdu (mm)    min. 4750- max. 4970  
- Szerokość pojazdu bez lusterek (mm)   min. 1830- max. 1907” 

 
8. Ustęp 4  - Wyposażenie samochodu w Rozdziale VI - Specyfikacja techniczna w  

Załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącej Załącznik nr 7a do SIWZ– ”,  
o treści: 
 
„4. Wyposażenie samochodu: 
- System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth dla telefonu komórkowego, 
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED, 
- Elektryczne szyby przednie i tylne, 
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- Światła przeciwmgielne przednie, 
- Dywaniki gumowe w pierwszym, drugim rzędzie siedzeń,  
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
- Wspomaganie kierownicy, 
- Immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie, 
- Autoalarm, 
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, 
- Fabryczny radioodtwarzacz, 
- Klimatyzacja dwu lub trzystrefowa, 
- Centralny zamek sterowany pilotem,  
- Tempomat adaptacyjny, 
- Czujniki parkowania z przodu pojazdu oraz czujniki parkowania z tyłu lub kamera 

cofania 
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane,  
- Przednie fotele z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, regulacją wysokości i 

pochylenia oparcia. 
Kolor (lakier metalizowany lub zwykły): biały lub srebrny lub niebieski lub granatowy lub 
czarny. 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„4. Wyposażenie samochodu: 
- System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth dla telefonu komórkowego, 
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub zwykłe, 
- Elektryczne szyby przednie i tylne, 
- Światła przeciwmgielne przednie, 
- Dywaniki gumowe w pierwszym, drugim rzędzie siedzeń,  
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
- Wspomaganie kierownicy, 
- Immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie, 
- Autoalarm, 
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, 
- Fabryczny radioodtwarzacz, 
- Klimatyzacja dwu lub trzystrefowa, 
- Centralny zamek sterowany pilotem,  
- Tempomat adaptacyjny, 
- Czujniki parkowania z przodu pojazdu oraz czujniki parkowania z tyłu lub kamera 

cofania 
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane,  
- Przednie fotele z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, regulacją wysokości i 

pochylenia oparcia. 
Kolor (lakier metalizowany lub zwykły): biały lub srebrny lub niebieski lub granatowy lub 
czarny. 

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

Wojciech Zdanowicz 

 
Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


