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DOT. Przetargu nieograniczonego pn. :    Modernizacja to ru wodnego Świnouj ście –Szczecin 
do gł ęboko ści 12,5 m  – prace przygotowawcze, 
nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/46/13. 

 
 
Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, na podstawie art. 38 
 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity w Dz. U. 
 z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), – informuję, że Zamawiający zmienia treść SIWZ, w Załączniku Nr 
8 do SIWZ – Wzór umowy   – w sposób opisany poniżej: 
 
Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 8 do SIWZ, poprzez zmianę postanowienia § 3 ust. 7, 
który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„7. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 6, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 
o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca nie jest zo-
bowiązany do zwrotu wynagrodzenia za opracowania wykonane i odebrane w trybie § 5 Umowy do 
dnia odstąpienia od Umowy. Wynagrodzenie za opracowania wykonane, ale nieodebrane w trybie § 
5 Umowy lub niezakończone do dnia odstąpienia, przysługiwać będzie Wykonawcy tylko w sytuacji, 
gdy okoliczności, o których mowa w ust. 6, wynikły z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzi Protokół Zawansowania 
Wykonanych Prac, który będzie stanowił podstawę do określenia wynagrodzenia Wykonawcy”.  
 
 
 Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 8 do SIWZ, poprzez zmianę postanowienia § 8 ust. 1 
pkt 6), który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„6) z tytułu odstąpienia od Umowy lub od realizacji przedmiotu Umowy lub jej wypowiedzenia  przez 
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnych od  Zamawiającego w wyso-
kości 25 % wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy”;  
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