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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Sztuczne zasilanie brzegu w Międzywodziu km:392,80-393,40”. 
 
 

ZMIANA TREŚCI  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 5 SIWZ Zamawiający- 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zmienia treść SIWZ, w sposób niżej opisany: 

 

1. Ustęp 1 w Rozdziale XIV - „Opis sposobu obliczenia ceny”, o treści: 

 

„1. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 

kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia 

w Rozdziale III jako cenę ryczałtową brutto w tym cenę netto oraz przynależny podatek 

VAT”. 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„ 1. Wykonawca określi w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 

kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia 

w Rozdziale III jako łączną cenę brutto w tym cenę brutto, netto oraz przynależny podatek 

VAT -  0% dla prac w zakresie sztucznego zasilania i 23% dla prac projektowych                      

(z zastrzeżeniem, że cena za usługi projektowe nie może przekraczać 3% wartości 

brutto cen za prace w zakresie sztucznego zasilania, wycenienie usług projektowych 

na poziomie wyższym niż 3 % będzie skutkować poprawieniem oferty przez 

Zamawiającego w taki sposób, aby dopasować ją do określonego wymogu)” oraz 

poda cenę jednostkową za m³ wydobytego i odłożonego materiału”. 

 

 

2. Ustęp 3 w § 6 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzór umowy, o treści: 

 

„ 3.Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami, 

w tym m.in. protokołem zaawansowania wykonanych robót, o którym mowa w § 5 ust. 2 

umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego”. 
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otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„ 3.Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dowodem zapłaty na rzecz 

podwykonawców, protokołem zaawansowania wykonanych prac, protokołem odbioru robót 

(częściowym lub końcowym). Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. 

 

 

3.  Wykreśleniu ulega Ustęp 2 w § 10 Załącznika nr 7 do SIWZ - wzór umowy, o 

treści: 

  

„ 2. Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy”. 

 

 

Zenon Kozłowski 

          z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

           /podpisano podpisem kwalifikowanym/ 

 

 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

niezmienione. 

 
 


