
                     

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.260.2.20 Szczecin, dnia  28 lutego 2020 r. 

      

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Budowa opaski brzegowej w Pogorzelicy km 364,30-364,48-
364,52-365,48”. 
 
 

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 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ – „ Formularz oferty”, o treści: 
 

„ 1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto w wysokości                         
…………………….zł , słownie 

(...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………)  

 

w tym: 

1) wykonanie usług projektowych  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:  

za cenę brutto w wysokości ……………..  zł , słownie  

(……………………….……..…………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………….………………………………..) 

w tym: 

podatek VAT w wysokości  …%                         

cena  netto w wysokości ……………………zł, słownie 

      
(………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….)     

2) wykonanie prac w zakresie sztucznego zasilania zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia:  

za cenę brutto w wysokości ……………..  zł , słownie  

(……………………….……..…………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………….……………..) 

w tym: 

podatek VAT w wysokości  …%                         

cena  netto w wysokości ……………………zł, słownie 

      
(………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………)     
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otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
„ 1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto w wysokości                         
…………………….zł , słownie 

(...…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………)  

 

w tym: 

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia:  

za cenę brutto w wysokości ……………..  zł , słownie  

(……………………….……..…………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………….………………………………..) 

w tym: 

podatek VAT w wysokości  …%                         

cena  netto w wysokości ……………………zł, słownie 

      
(………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….)     

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:  

za cenę brutto w wysokości ……………..  zł , słownie  

(……………………….……..…………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………….……………..) 

w tym: 

podatek VAT w wysokości  …%                         

cena  netto w wysokości ……………………zł, słownie 

      
(………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………)     

 

 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
   Zenon Kozłowski 

Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
        /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 
 
 
 

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

 
 


