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ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Nr referencyjny: PO-II.370.19.19. 
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ‘‘Remont znaków stałego oznakowania nawigacyjnego: Część I. Stawa 
cyplowa na S cyplu wyspy Mielin, Stawa światła wejściowego na E, (wschodniej) główce 
falochronu centralnego – Port Świnoujście. Część II. Stawa dolna nabieżnika Świnoujście – 
„MŁYNY””, nr sprawy PO-II.370.19.19. 
 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4,   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści Załącznika nr 1 A tj. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia Część I   -   otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
 
1. STAWA CYPLOWA NA S CYPLU WYSPY MIELIN 
 

Uwagi 

Powłoka malarska konstrukcji stalowej jest zniszczona i skredowana. Występują liczne 
drobne ogniska korozji powierzchniowej. Ponadto stwierdzono bardzo wysoki stopień 
degradacji stalowych blach daszku (głęboka korozja wgłębna) nad laterną a także laminatu, 
z którego zostały wykonane łaty przykrywające sperforowaną blachę dachu. 
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA 
1)  usunięcie starych, zniszczonych warstw laminatu z daszku laterny        7 m2 
2)  czyszczenie konstrukcji stalowej stawy z rdzy, zgorzeliny i starej       

 farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052    120 m2 
3)  przygotowanie i wyrównanie podłoża daszku laterny          7 m2 
4)  odtłuszczanie           120 m2 
5)  ułożenie nowego laminatu wykonanego z pięciu warstw maty  

 szklanej, utwardzonej żywicą epoksydową –  tj. 6 m2 x 5 warstw      35 m2 
6)  malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi       120 x 2   = 240 m2 
7)  malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa    110 m2 
8)  malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czarny mat.) 10 x 2  =   20 m2 
9)  malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony) 110 x 2   = 220 m2 
10)  obustronna wymiana okitowania szyb w oknach laterny  

 o wym. 0,8 x 0,5 x 10 szt. x 2       =   12 m2 
11)  demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE, 

 zakup i montaż nowej                        1 szt. 
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 2. STAWA ŚWIATŁA WEJŚCIOWEGO NA E, (WSCHODNIEJ) GŁÓWCE FALOCHRONU 
CENTRALNEGO – PORT ŚWINOUJŚCIE 
 

ZAKRES ZAMÓWIENIA  
1) wycięcie skorodowanych elementów poszycia – stalowej kratki  

wentylacyjnej i okrągłego kanału wentylacyjnego w kształcie kolana        3 szt.  
2) wykonanie nowych kratek i kanałów wentylacyjnych na wzór  

uprzednio usuniętych i wspawanie ich w miejsce usuniętych         3 szt. 
3) czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy  

oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052        270 m2     
4) odtłuszczanie            270 m2 
5) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 270 x 2 = 540 m2 
6) malowanie farbami poliuretanowymi (kolor biały) międzywarstwa     270 m2 
7) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (laterna - czarny matowy)        10 m2  
8) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor biały)       105 m2 
9) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor czerwony)      95 x 2 = 190 m2 
10) malowanie x 2 emaliami poliuretanowymi (kolor zielony)      60 x 2 = 120 m2 
11) obustronna wymiana okitowania szyb okien laterny  

o wymiarach 3 m x 0,8 x 8 szt.           =   39 m2 
12) uzupełnienie w trzech miejscach ubytków w warstwie posadzkowej                           

żelbetowego cokołu grubości 7 cm, na którym ustawiony jest znak 
beton BH 30          =   0,3 m3 

13) demontaż tabliczki informacyjnej URZĄD MORSKI w SZCZECINIE, 
 zakup i montaż nowej                         1 szt. 

 

 

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

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                             

                                               Zenon Kozłowski 
    Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego  

                                                                                     
                                                                        Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                         /podpisano podpisem kwalifikowanym/  
 

 


