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                                                                                                                   Gdynia, 31.05.2021 r. 
 
 
Dotyczy: postępowania nr 19/ZP/201 na Przeprowadzenie szkoleń praktycznych ze 

studentami zagranicznymi studiów stacjonarnych I stopnia kierunku 
Nawigacja i Uzbrojenie Okrętowe w przedmiotach „Taktyka Straży 
Przybrzeżnej” oraz „Praktyka oficerska”. 

 
Zmiany do SWZ  

 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 137 ust 1 Pzp, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  
z późn. zm.)dokonuje zmiany treści SWZ: 
 
W rozdziale 5 pkt 2 i załączniku nr 2 do SWZ Zamawiający poprawia swoją omyłkę. 
 
Było  
Część I -       Szkolenie 1. W ramach przedmiotu „Taktyka straży przybrzeżnej” - „Taktyka 
działania grupy kontrolnej straży przybrzeżnej podczas inspekcji statku – szkolenie 
podstawowe” w terminie 1. 08 – 17.09.2021 r. – dla 26 studentów; 
Część II - Szkolenie 2. W ramach przedmiotu „Praktyka oficerska” – „Planowanie i kiero-
wanie operacjami straży przybrzeżnej – szkolenie zaawansowane” w terminie 2. 21.06 – 
03.07.2021 r. –  dla 10 studentów. 
 
Jest 
Część I -       Szkolenie 1. W ramach przedmiotu „Taktyka straży przybrzeżnej” - „Taktyka 
działania grupy kontrolnej straży przybrzeżnej podczas inspekcji statku – szkolenie 
podstawowe” w terminie 1. 08 – 17.09.2021 r. – dla 10 studentów; 
Część II - Szkolenie 2. W ramach przedmiotu „Praktyka oficerska” – „Planowanie i kiero-
wanie operacjami straży przybrzeżnej – szkolenie zaawansowane” w terminie 2. 21.06 – 
03.07.2021 r. –  dla 26 studentów. 
 

W związku ze zmianami w SWZ zamawiający zmienia termin składania i otwarcia 
ofert z : 
- Składanie było do dnia 2021-06-02 do godz. 09:00, jest do dnia 2021-06-07 do godz. 09:00  
- Otwarcie było planowane na dzień 2021-06-02 o godz. 9:15, jest na dzień 2021-06-07  
o godz. 09:15 
Ulega zmianie termin związania ofertą z 02.07.2021r. na 07.07.2021r. (rozdział 11 pkt 1 
SWZ). 
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