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                            ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
                                          Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/49/12/1/13 
dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na Prace pogł ębiarskie i refulacyjne na torach 
wodnych. 
 

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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a także na podstawie 
pkt 15.2 części I SIWZ - informuję, że Zamawiający zmienia treść SIWZ. 
 
W części I SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ, Zamawiający zmienia Formularz oferty 
w pkt 1 ppkt 3), który otrzymuje brzmienie: cena mojej (naszej) oferty za realizację 
całości niniejszego zamówienia tj. (wydobycia i wyrefulowania) 170 000 m³ wynosi 
ogółem:_____________ zł (słownie: _____________ złotych), w tym: wartość bez 
podatku VAT ___________ PLN, (słownie: _______ złotych) oraz należny podatek 
VAT w wysokości ________ PLN (słownie:________ złotych); 
W tym za 1 m³ ogółem: _____________ zł (słownie: _____________ złotych), w tym: 
wartość bez podatku VAT ___________ PLN, (słownie: _______ złotych) oraz 
należny podatek VAT w wysokości ________ PLN (słownie:________ złotych). 

W części II SIWZ – Wzór Umowy 
 
- Zamawiający w § 3  wzoru umowy dodaje się ust. 4 i 5  o następującej treści: 
„§ 3 

4. W przypadku gdy Wykonawca podczas wykonywania prac napotka 
przeszkody podwodne a w szczególności niewybuchy lub inne materiały 
niebezpieczne uniemożliwiające kontynuowanie robót na danym odcinku, 
Zamawiający może, zgodnie z ust. 1, o ile będzie to możliwe ze względów 
technicznych, nakazać wykonywanie prac na innym odcinku do czasu 
usunięcia przeszkód przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli czas trwania lub charakter przeszkód, o których mowa w ust. 4 
uniemożliwi Wykonawcy zakończenie prac w terminie określonym w ust. 2 
termin ten może ulec przesunięciu o rzeczywisty czas trwania przeszkód 
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(uwzględniając możliwość kontynuacji prac na innym odcinku zgodnie z ust. 
4). Zmiana terminu zostanie potwierdzona pisemnym aneksem do umowy 
podpisanym przez strony.” 

 
- Zamawiający zmienia § 5 ust. 4  wzoru umowy w ten sposób, że nadaje mu 
brzmienie : 
 Z uwagi na wynikającą z charakteru zobowiązania istniejącą w dniu zawarcia umowy 
niemożność precyzyjnego określenia ilości przeznaczonego do wyczerpania i 
odłożenia urobku niezbędnego dla uzyskania parametrów, o których mowa w § 1 ust. 
2 umowy - Zamawiający oświadcza a Wykonawca przyjmuje oświadczenie, iż 
ostateczny zakres prac niezbędnych do wykonania może być większy lub mniejszy o 
5% od określonego w ust. 2.  
 
 W części  III – Opis przedmiotu zamówienia, pierwsze zdanie zaczynające się od 
słów: Przedmiotem zamówienia są …. a kończące się słowami wynosi 130 000 m³,  
zamienia si ę na zdanie o nast ępującej tre ści: 
Przedmiotem zamówienia są  prace pogłębiarskie i refulacyjne na torach wodnych. 
Podstawowa ilość urobku, która musi zostać zrealizowana  w ramach zamówienia 
wynosi 170 000  m ³. 
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