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INFORMACJA 
O ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.: 

Wykonanie remontu silników napędu głównego i agregatów na jednostce pływającej 
KARSIBÓR I należącej do Żeglugi Świnoujskiej 

 
 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zwana dalej „siwz” dokonano zmiany treści: 
Było: 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu silników głównych i agregatów na jednostce pływającej Karsibór I należącej 
do Żeglugi Świnoujskiej, zwanej dalej ”przedmiotem zamówienia”. 

2. CPV – 50530000-9 
3. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Okres realizacji usługi do 15 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki Wykonawcy. 
5. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa załączony wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6) ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych prac stanowiących nie więcej niż 23 % wartości zamówienia podstawowego 
w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył 
świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim 
związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie 
podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce 
w chwili udzielania zamówienia. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

Zmienia się na: 

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu silników głównych i agregatów na jednostce pływającej Karsibór I należącej 
do Żeglugi Świnoujskiej, zwanej dalej ”przedmiotem zamówienia”. 

2. CPV – 50530000-9 
3. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Okres realizacji usługi do 15 dni kalendarzowych od dnia przekazania jednostki Wykonawcy. 
5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia miejsce postoju jednostki. 
6. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa załączony wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. 
7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6) ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych prac stanowiących nie więcej niż 23 % wartości zamówienia podstawowego 
w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył 
świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim 
związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie 
podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce 
w chwili udzielania zamówienia. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 



Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

Dyrektor 
Żeglugi Świnoujskiej 

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania 
mgr Paweł Szynkaruk 

 
 


