Szczecin, dnia 10 sierpnia 2018 r.
Nr pisma IMS-NM/96/2018
Znak sprawy: IMS/1/2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich
oraz infrastruktury towarzyszącej”

I.

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759) – zwanej dalej „ustawą”, dokonuje modyfikacji
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”, w sposób następujący:

1. W ROZDZIALE V (PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
DOKUMENTY.) PKT 2 PPKT 1 LIT A3) otrzymuje brzmienie: „średni wskaźnik rentowności sprzedaży
netto (return of sale, ROS), z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
nie obejmuje pełnego roku obrotowego - w okresie prowadzonej działalności, obliczony zgodnie z
wzorem: ROS = (zysk netto/przychody netto ze sprzedaży)*100%, wynosi co najmniej 2,0%, z
zastrzeżeniem, że w żadnym z trzech ostatnich lat obrotowych wskaźnik rentowności sprzedaży netto
nie może być niższy niż 0%.”.
2. ROZDZIAŁ XII (WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ) PKT 1 PPKT 4 OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„Zastępca Kierownika Budowy - 10 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „Zastępca Kierownika Budowy”:
Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane za udział w realizacji zamówienia na zasadach
określonych w projekcie umowy Zastępcy Kierownika Budowy, legitymującego się co najmniej poniżej
opisanymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
W ramach kryterium „Zastępca Kierownika Budowy” zamawiający będzie oceniał kwalifikacje i
doświadczenie osoby zadeklarowanej do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Budowy, tj. osoby:
1) posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz
2) która w ostatnich 10 (dziesięciu) latach przed upływem terminu składania ofert przez okres co
najmniej 1 (jednego) roku pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjnobudowlanych przy budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie stadionu piłkarskiego co najmniej
III kategorii według klasyfikacji UEFA, o pojemności co najmniej 10.000 miejsc siedzących i
wartości robót budowlanych co najmniej 100.000.000 zł brutto lub równowartość tej kwoty.
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Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia okresów
pełnienia funkcji, o których mowa w pkt 2 powyżej, w ramach realizacji dowolnych inwestycji
spełniających warunki określone w pkt 2 powyżej, w okresie 10 lat przed upływem terminu składania
ofert.
Ocena ofert w tym kryterium dokonywana będzie na podstawie złożonej przez wykonawcę w treści
oferty deklaracji dysponowania osobą, która w okresie realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję Strona | 2
Zastępcy Kierownika Budowy, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wskazane
powyżej. Ocena ofert będzie dokonana zgodnie z regułą spełnia/nie spełnia.
W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę dysponowania osobą, która w okresie realizacji
zamówienia będzie pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Budowy, posiadającą kwalifikacje i
doświadczenie nie niższe niż wskazane powyżej, wykonawca otrzyma 10 pkt.
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 10 pkt”.
3. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – FORMULARZ OFERTY, w ten sposób, że:
1) skreśla punkt 12,
2) dokonuje zmiany numeracji punktów, w ten sposób, że dotychczasowym punktom nr 13, 14 i 15
nadaje nowe oznaczenia – nr 12, 13 i 14.
4. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ – WZÓR UMOWY, w ten sposób, że:
1) W § 5 ust. 8 zdanie drugie, sformułowanie: „przekaże Wykonawcy poprawiony harmonogram
rzeczowo-finansowy” zastępuje sformułowaniem: „przekaże Zamawiającemu poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy”.
2) W § 6 ust. 5 skreśla zdania trzecie, czwarte i piąte o następującej treści: “Zamawiający zastrzega
możliwość jednostronnej zmiany podziału ww. kwot, w szczególności w wypadku zmiany
warunków Dofinansowania. W wypadku zmiany podziału ww. kwot Wykonawca zobowiązany jest
dostosować plan płatności do dokonanych zmian. Zmiana podziału środków nie stanowi zmiany
Umowy.”
3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może wydawać Wykonawcy wiążące
polecenia/żądania wynikające z informacji zawartych w PFU, dotyczące w szczególności:
rozwiązań technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejności lub sposobu
realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, wykonania robót zamiennych lub prac
zabezpieczających, a Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ww. poleceń".
4) W § 16 ust. 3 pkt 1 po sformułowaniu „(aktualne Podręczniki licencyjne dla klubów Ekstraklasy
dostępne są pod adresem https://www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/licencje-klubowe” dodaje
dalszy zapis: „ , aktualny Podręcznik, stanowi załącznik nr 5 do Umowy).”
5) W zestawieniu załączników do Umowy:
a) zmienia numerację punktów, w ten sposób, że:
- dotychczasowemu punktowi nr 5 nadaje nowe oznaczenie – nr 6 i następującą treść:
„Załącznik nr 6 – Polisa OC (§ 23 ust. 1 Umowy)”,
- dotychczasowemu punktowi nr 6 nadaje nowe oznaczenie – nr 7 i następującą treść:
„Załącznik nr 7 – Polisa OC (§ 23 ust. 2 Umowy)”,

b) dodaje punkt 5 o następującej treści: „Załącznik nr 5 - Podręcznik licencyjny dla klubów
Ekstraklasy Sezon 2018/2019 i następne (§ 16 ust. 3 pkt 1 Umowy)”.
5. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SIWZ – WZÓR UMOWY, w ten sposób, że:
1) W § 5 ust. 8 zdanie drugie, sformułowanie: „przekaże Wykonawcy poprawiony harmonogram
rzeczowo-finansowy” zastępuje sformułowaniem: „przekaże Zamawiającemu poprawiony Strona | 3
harmonogram rzeczowo-finansowy”;
2) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może wydawać Wykonawcy wiążące
polecenia/żądania wynikające z informacji zawartych w PFU, dotyczące w szczególności:
rozwiązań technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejności lub sposobu
realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, wykonania robót zamiennych lub prac
zabezpieczających, a Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ww. poleceń.";
3) W § 16 ust. 3 pkt 1 po sformułowaniu „(aktualne Podręczniki licencyjne dla klubów Ekstraklasy
dostępne są pod adresem https://www.pzpn.pl/rozgrywki-klubowe/licencje-klubowe” dodaje
dalszy zapis: „ , aktualny Podręcznik, stanowi załącznik nr 5 do Umowy).”;
4) W zestawieniu załączników do Umowy, po punkcie 4 dodaje punkt 5 o następującej treści:
„Załącznik nr 5 - Podręcznik licencyjny dla klubów Ekstraklasy Sezon 2018/2019 i następne (§ 16
ust. 3 pkt 1 Umowy).”.

6. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4A DO SIWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WRAZ Z
ZAŁĄCZNIKAMI (PFU), w ten sposób, że:
1) zmienia treść Załącznika nr 1 – Dodatkowe wytyczne Zamawiającego w ten sposób, że
zastępuje katalog stanowiący jego dotychczasową treść, oznaczony jako „Załącznik nr 4a_1 –
Dodatkowe wytyczne Zamawiającego”, nowym katalogiem stanowiącym jego treść,
oznaczonym nazwą „Załącznik nr 4a_1 – Dodatkowe wytyczne Zamawiającego Aktualizacja”;
2) zmienia treść Załącznika nr 2 – Pisma MOSRiR w ten sposób że, zastępuje katalog stanowiący
jego dotychczasową treść, oznaczony jako „Załącznik nr 4a_2 – Pisma MOSRiR”, nowym
katalogiem stanowiącym jego treść, oznaczonym nazwą „Załącznik nr 4a_2 – Pisma MOSRiR
Aktualizacja”;
3) zmienia treść załącznika nr 4 - BIM, w ten sposób, że zastępuje katalog stanowiący jego
dotychczasową treść, oznaczony jako „Załącznik nr 4a_4 - BIM”, nowym katalogiem
stanowiącym jego treść, oznaczonym nazwą „Załącznik nr 4a_4 - BIM Aktualizacja”;
4) zmienia część rysunkową PFU w ten sposób, że w odniesieniu do rysunku 01 w części I.B PFU
należy zaprojektować i wykonać brakujący piłkochwyt wzdłuż północnej krawędzi boiska nr 4;
5) dokonuje następujących zmian części opisowej PFU:
a) W punkcie 2.7.8.3. D) zmienia zapis: “zgodnie z pkt 2.6.7.2.D.” na następujący zapis:
„oświetlenie boiska nr 3 wykonać zgodnie z parametrami określonymi dla boiska nr 2 lecz z
uwzględnieniem lokalizacji słupów oświetleniowych wg rysunku 01 części graficznej PFU.”,

b) W punkcie 2.7.8.3. D) zmienia zapis: „zgodnie z pkt 2.7.7.2.” na zapis: „zgodnie z pkt 2.6.7.2.”,
c) W punkcie 2.6.18.7., zmienia zapis: „29 kołowrotów wysokich” na zapis: „20 podwójnych
kołowrotów wysokich.”,
d) W punkcie 2.3.9.8.D) c) tiret czwarte, zapis: „Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z
linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilość 66 szt.” zmienia
na: „Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, Strona | 4
wymiar oczka siatki: 12x12cm. Ilość po 6 szt. kompletnych bramek dla każdego boiska”,
e) W punkcie 2.3.9.8. D) d), zapis: „Chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr.
50mm). Wysokość słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z
materiału wodoodpornego w kolorze żółtym (RAL do ustalenia z Zamawiającym na etapie
PW). Słupki chorągiewek montowane w tulejach umożliwiających prosty montaż i demontaż.
Ilość: 4szt“ zmienia na: “Chorągiewki narożne, uchylne, wykonane z poliwęglanu (śr. 50mm).
Wysokość słupka chorągiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorągiewka z materiału
wodoodpornego w kolorze żółtym (RAL do ustalenia z Zamawiającym na etapie PW). Słupki
chorągiewek montowane w tulejach umożliwiających prosty montaż i demontaż. Ilość: po 4
sztuki dla każdego boiska“,
f) W tytule punktu 2.3.9.6.N) e), zapis: „Drzwi uniwersalne obiektowe stalowe, bezklasowe:”
zmienia na: „Drzwi uniwersalne, obiektowe, stalowe, bezklasowe (prowadzące z korytarzy do
szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych)”,
g) W pkt 2.1.1.1.C) po punkcie w) dodaje punkt x) o treści: „inwentaryzację wraz z oceną stanu
technicznego pomp czynnych studni głębinowych znajdujących się na terenie inwestycji oraz
projektem remontu lub wymiany urządzeń, infrastruktury towarzyszącej i obudowy",
h) W pkt 2.3.4.2. po punkcie „C)” dodaje punkt D) o treści: „Dostęp do trybun dla osób
niepełnosprawnych jest zapewniony furtami o odpowiedniej szerokości (min. 110cm)
umieszczonymi przy każdej grupie kołowrotów. Kontrola biletów ma się odbywać za pomocą
ręcznych sprawdzarek elektronicznych.",
i) W punkcie 2.3.9.1.Y) Wyposażenie ruchome, zapis: „wyposażenie ruchome nie jest objęte
zakresem prac wyszczególnionych w niniejszym PFU i będzie dostarczane na podstawie
odrębnego przetargu. Wyjątek stanowią elementy, których montaż jest niezbędny do
uzyskania odbiorów technicznych budynku lub jego części oraz które są niezbędne do
sprawdzenia prawidłowości działania infrastruktury technicznej budynku, a także technologia
restauracji, technologia gastronomii, infrastruktura pomieszczeń kontroli imprez masowych,
wyposażenie boisk, odnowa biologiczna.”
zmienia na: „wyposażenie ruchome nie jest objęte zakresem prac wyszczególnionych w
niniejszym PFU i będzie dostarczone na podstawie odrębnego przetargu. Wyjątek stanowią
elementy, których montaż jest niezbędny do uzyskania odbiorów technicznych budynku lub
jego części oraz które są niezbędne do sprawdzenia prawidłowości działania infrastruktury
technicznej budynku, a także technologia gastronomi i stołówki zawodników, infrastruktura
pomieszczeń kontroli imprez masowych oraz wyposażenie boisk 1 i 2”,

j) W punkcie 2.3.9.2.J) Wyposażenie gastronomii, zapis: „zgodnie z opisem technologii obiektu
zawartej w PB Stadionu oraz ustaleniami z Zamawiającym” zmienia na: „zgodnie z opisem
technologii obiektu zawartej w pkt 2.5.1. niniejszego opisu oraz ustaleniami z
Zamawiającym”.
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k) W tytule punktu 2.3.9.6.J) zapis:
- „d) Ochronne listwy odbojowe naścienne” zmienia na: „h) Ochronne listwy odbojowe
naścienne”,
- „e) Ścianka przesuwna w siłowni” zmienia na: „d) Ścianka przesuwna w siłowni”,
- „f) Ściany malowane pomieszczeń technicznych i magazynowych” zmienia na: e) Ściany
malowane pomieszczeń technicznych i magazynowych”,
- „g) Ścianki działowe kabin WC” zmienia na: „f) Ścianki działowe kabin WC”
- „h) Powłoki żywiczne ścian pomieszczeń WC i łazienek w zespołach szatniowych oraz ścian
pomieszczeń śmietnika” zmienia na: „g) Powłoki żywiczne ścian pomieszczeń WC i łazienek
w zespołach szatniowych oraz ścian pomieszczeń śmietnika”.
l) W punkcie 2.6.4.3.A) zapis: „Zasilanie na potrzeby nawadniania boisk ma się odbywać ze
zbiorników wody min.V=200m3 (odrębny zbiornik na potrzeby boiska nr 1 i 2 zlokalizowany
we wschodniej trybunie stadionu oraz odrębny zbiornik podziemny zlokalizowany przy boisku
treningowym nr 3 w rejonie budynku CSDiM). Zbiorniki mają być zasilane wodą opadową
pochodzącą z systemu drenaży muraw. W przypadku braku odpowiedniej ilości opadów woda
ma dodatkowo być doprowadzona do zbiorników z najbliżej położonych studni głębinowych,
zlokalizowanych na terenie inwestycji, poprzez projektowaną zewnętrzną sieć wodociągową.
W celu utrzymania ciśnienia w instalacji nawadniającej boisko główne i boisko treningowe
należy zastosować system podnoszenia ciśnienia zasilany ze zbiornika wody”
zmienia na: „Zasilanie na potrzeby nawadniania boisk ma się odbywać ze zbiorników wody
min.V=200m3 (odrębny zbiornik na potrzeby boiska nr 1 i 2 zlokalizowany we wschodniej
trybunie stadionu oraz odrębny zbiornik podziemny zlokalizowany przy boisku treningowym
nr 3 w rejonie budynku CSDiM). Zbiorniki mają być zasilane wodą opadową pochodzącą z
systemu drenaży muraw. W przypadku braku odpowiedniej ilości opadów woda ma
dodatkowo być doprowadzona do zbiorników z najbliżej położonych studni głębinowych,
zlokalizowanych na terenie inwestycji, poprzez projektowaną zewnętrzną sieć wodociągową.
W celu utrzymania ciśnienia w instalacji nawadniającej boisko główne i boisko treningowe
należy zastosować system podnoszenia ciśnienia zasilany ze zbiornika wody. Istniejące
studnie głębinowe należy zainwentaryzować i wykonać opinię techniczną na temat stanu
technicznego urządzeń zamontowanych oraz określić zasoby eksploatacyjne studni. Na
podstawie wykonanej opinii technicznej należy ustalić ewentualny zakres do remontu i
przebudowy studni głębinowych w zakresie umożliwiającym dalszą eksploatacje studni
służącą do nawadniania boisk.”
m) W punkcie 2.9.5.9.B) zapis: „Biegi schodowe wykonać z gotowych prefabrykowanych stopni
blokowych o wymiarach 35x15x100cm w kolorze szarym naturalnym betonu” zmienia na:
„Biegi schodowe wykonać z gotowych prefabrykowanych stopni blokowych o wymiarach

35x15x100cm w kolorze szarym naturalnym betonu, powierzchnia biegu powinna być
wykonana jako przeciwpoślizgowa w klasie min. R11."
6) W tabeli “Zestawienie pomieszczeń - Stadion” wprowadza następujące zmiany:
a) w pozycji 24 „0.015. Kabina” w kolumnie „Posadzka” zapis: „wykładzina dywanowa ( rozdz.
2.3.9.1. pkt S, lit. c, tiret 2)”, zmienia na: „wykładzina dywanowa (rozdz. 2.3.9.1. pkt S, lit. e, Strona | 6
tiret 2)”,
b) W pozycji 179 „0.003 Magazyn B1” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---" na słowo:
„Jest”,
c) W pozycji 208 „1.031 Magazyn B3” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---" na słowo:
„Jest”,
d) W pozycji 238 „1.062 Magazyn B4” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---" na słowo:
„Jest”,
e) W pozycji 242 „1.066 Magazyn B5” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---" na słowo:
„Jest”,
f) W pozycji 245 „1.069 Magazyn FS” w kolumnie „Cokoły” zmienia oznaczenie: „---" na słowo:
„Jest”;
7) W części rysunkowej PB CSDiM wprowadza następujące zmiany:
a) Na rysunku nr AR-06 Przekrój A-A: Istniejące znaczniki rysunku „Pomiędzy osiami 1-3 - jest
znacznik A1, pomiędzy osiami 6-12 jest znacznik A1, Pomiędzy osiami 12-16 jest znacznik A2”
zmienia na następujące: „Pomiędzy osiami 1-3 znacznik A2, pomiędzy osiami 6-12 znacznik
A2, pomiędzy osiami 12-16 znacznik A1”.
b) Na rysunku AR-18 Zestawienie warstw przekrojowych, istniejący opis na rysunku:
„A1
PODŁOGA NA GRUNCIE
2,0 cm
Wykończenie trudnościeralne – żywica epoksydoqwa
14 cm
Płyta betonowa oddylatowana od ścian paskiem izolacji akustycznej
2X0,2 mm
2 x folia PE
6 cm
Styropian twardy EPS100
2X0,2 mm
2 x folia PE
20 cm
Płyta żelbetowa wg PB. Konstrukcji
10,0 cm
Chudy beton
Grunt rodzimy”
zmienia na następujący:
„A1
PODŁOGA NA GRUNCIE
0,5 cm
Wykończenie trudnościeralne – żywica epoksydowa
18 cm
Płyta betonowa zbrojona włóknami stalowymi
2X0,2 mm
2 x folia HDPE
6 cm
Styrodur XPS 300
2X0,2 mm
2 x folia HDPE
10,0 cm
Chudy beton
30 cm
Podsypka piaskowo żwirowa
Grunt rodzimy”,

c)

Na rysunku AR-18 Zestawienie warstw przekrojowych, istniejący opis na rysunku:
„A2
PODŁOGA NA GRUNCIE
2,0 cm
Płytki gresowe
12 cm
Płyta betonowa oddylatowana od ścian paskiem izolacji akustycznej
2X0,2 mm
2 x folia HDPE
6 cm
Styropian twardy EPS100
2X0,2 mm
2 x folia HDPE
10,0 cm
Chudy beton
min. 15 cm
Podsypka piaskowo żwirowa
Grunt rodzimy”
zmienia na następujący:
„A2
PODŁOGA NA GRUNCIE
2,0 cm
Płytki gresowe
ok. 3 mm
Folia w płynie(tylko w pom. mokrych)
16 cm
Płyta betonowa zbrojona dwustronnie siatką oczko 15 cm
2X0,2 mm
2 x folia HDPE
6 cm
Styrodur XPS300
2X0,2 mm
2 x folia HDPE
10,0 cm
Chudy beton
30 cm
Podsypka piaskowo żwirowa
Grunt rodzimy”

8) W tabeli “Zestawienie pomieszczeń - CSDiM , trybun 2 i 3” wprowadza następujące zmiany:
a) W pozycji 3 „0.3. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
b) W pozycji 6 „0.6. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d)”, zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
c) W pozycji 8 „0.8. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
d) W pozycji pkt. 11 „0.11. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit.
b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
e) W pozycji 19 „0.19. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
f)

W pozycji 22 „0.22. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,

g) W pozycji 23 „0.23. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”
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h) W pozycji W pkt. 26 „0.26. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N
lit. b); wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
i)

W pozycji 36 „0.36. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
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wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,

j)

W pozycji 39 „0.39. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,

k) W pozycji 40 „0.40. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
l)

W pozycji 43 „0.43. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);”
zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,

m) W pozycji 44 „0.44. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d)” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
n) W pozycji 47 „0.47. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d), zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
o) W pozycji 52 „0.52. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d: )” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
p) W pozycji 55 „0.55. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
q) W pozycji 89 „1.16. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
r) W pozycji 91 „1.18. Szatnia” w kolumnie „Stol.drzwi” zapis: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. b);
wew.(rozdz..2.3.9.6.pkt N lit.d),” zmienia na: „wew.(rozdz.2.3.9.6.pkt N lit. e)”,
s) W pozycji 108 „T.02 WC męskie” w kolumnie „Rodzaj wentylacji” zapis: „mechaniczna”,
zmienia na: „grawitacyjna”.
t) W pozycji 109 „T.03 WC męskie” w kolumnie „Rodzaj wentylacji” zapis: „mechaniczna”,
zmienia na: „grawitacyjna”,
u) W pozycji 113 „U.02 WC męskie” w kolumnie „Rodzaj wentylacji” zapis: „mechaniczna”,
zmienia na: „grawitacyjna”,
v) W pozycji 114 „T.03 WC męskie” w kolumnie „Rodzaj wentylacji” zapis: „mechaniczna”,
zmienia na: „grawitacyjna”.

7. ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4B DO SIWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - SEC (PFU_SEC) w
ten sposób, że w dokumencie nr 2 katalogu Załącznik nr 4b_PFU SEC – Aktualizacja – „wymagania dla
wykonawców SEC”, w pkt 1) ppkt i. oraz ii. sformułowanie „wykonali co najmniej dwa zamówienia”
zastępuje sformułowaniem „wykonali co najmniej jedno zamówienie”.
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II.

Jednocześnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759), Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu publicznym, opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
(Dz.U. S) dnia 3 lipca 2018 r., zgodnie z formą i procedurami przewidzianymi w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa.
W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający - zgodnie z
przepisem art. 12a ustawy, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do przygotowania
ofert, przedłuża termin składania ofert do dnia 12 września 2018 r. W związku z tym nowy termin
składania ofert upływa dnia 12 września 2018r. o godz. 12:00. Termin otwarcia ofert ustala się na
dzień 12 września 2018r., godzina 12:15 (sala konferencyjna w siedzibie spółki Inwestycje Miejskie
Stadion Sp. z o.o. przy ul. Twardowskiego 8 w Szczecinie).
W związku z tym Zamawiający zmienia nadto treść SIWZ w ten sposób, że:

8. W ROZDZIALE I (FORMA OFERTY) PKT 12 PPKT 1 - sformułowanie „nie otwierać przed 20 sierpnia 2018
r., godz. 12:15” zastępuje sformułowaniem „nie otwierać przed 12 września 2018 r., godz. 12:15”.
9. W ROZDZIALE XI (SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT):
1) w pkt 1 sformułowanie „w terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 12:00”, zastępuje
sformułowaniem „w terminie do dnia 12 września 2018r. do godz. 12:00”,
2) w pkt 5 sformułowanie „odbędzie się w dn. 20 sierpnia 2018 r., o godz. 12:15”, zastępuje
sformułowaniem „odbędzie się w dn. 12 września 2018 r., o godz. 12:15”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

