URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO.II.370.16.19

Szczecin, dnia 10.06.2019 r.

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nr referencyjny: PO-II-370.16.19

dotyczy:

postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Prace czerpalno-refulacyjne w 2019 r.” nr sprawy
PO.II.370.16.19

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
Zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 późn. zm.), wprowadza następujące zmiany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy
Zamawiający zmienia zapis SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 2 ust.1
Było:
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w art. 1 ust. 2 lit. a-c ustala się jako iloczyn kubatury wyczerpanego i
wyrefulowanego urobku, określonej zgodnie z § 1 ust. 7-9 oraz ceny jednostkowej,
wynikającej z przyjętej oferty Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT, a mianowicie:
Wynagrodzenie [zł] = kubatura [m3 ] x stawka [zł/m3]
Szacunkowa wysokość wynagrodzenia umownego wynika z ceny ofertowej w kwocie
………………………. zł (słownie: ……………) obliczonej przy oferowanej cenie
jednostkowej …… zł (słownie: ……………….) za wydobycie, transport i wyklapowanie 1
m3 osadu z toru wodnego.

Jest:
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy określonego w art. 1 ust. 2 lit. a-c ustala się jako iloczyn kubatury
wyczerpanego, przetransportowanego i wyrefulowanego/wyklapowanego
urobku, określonej zgodnie z § 1 ust. 7-9 oraz ceny jednostkowej, wynikającej z
przyjętej oferty Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT, a mianowicie:
Wynagrodzenie [zł] = kubatura [m3 ] x stawka [zł/m3]
Szacunkowa wysokość wynagrodzenia umownego wynika z ceny ofertowej w kwocie
………………………. zł (słownie: ……………) obliczonej przy oferowanej cenie
jednostkowej …… zł (słownie: ……………….) za wydobycie, transport i
wyrefulowanie/wyklapowanie 1 m3 osadu z toru wodnego.
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy
Zamawiający zmienia zapis SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 4
Było:
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu
…………………..
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ……………...
3. Wykonawca ustala Kierownika robót w osobie ……………...
4. Językiem obowiązującym podczas realizacji zlecenia jest język polski.

umowy

będzie

umowy

będzie

Jest:
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu
…………………..
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ……………...
3. Językiem obowiązującym podczas realizacji zlecenia jest język polski

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.06.2019 r do godz.: 10:30
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje
następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Rozdział XII SIWZ – Opis sposobu przygotowania oferty
Było:
7. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z
tym,
że
zewnętrzna
koperta
powinna
być
zaadresowana
w następujący sposób:
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół
ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110,
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed dniem: 14.06 czerwca 2019 r. godz. 11:30 – bez nazwy i
pieczątki Wykonawcy”.
Tytuł zamówienia: „Prace czerpalno-refulacyjne w 2019 r.”
Oznaczenie postępowania: PO-II.370.16.19
Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.
Jest:
7. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z
tym,
że
zewnętrzna
koperta
powinna
być
zaadresowana
w następujący sposób:
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin Zespół
ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110,
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed dniem: 17.06 czerwca 2019 r. godz. 11:00 – bez nazwy i
pieczątki Wykonawcy”.
Tytuł zamówienia: „Prace czerpalno-refulacyjne w 2019 r.”
Oznaczenie postępowania: PO-II.370.16.19
Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.
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Rozdział XIII SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Zamawiający zmienia zapis SIWZ Rozdział XIII ust.1 i 5
Było:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 109, w terminie
do dnia: 14 czerwca 2019 r. do godz. 11.00 za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
5. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w sali 116.
Jest:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 109, w terminie
do dnia: 17 czerwca 2019 r. do godz. 10.30 za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
5. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin w sali 116.

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zenon Kozłowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
/podpisano podpisem cyfrowym/
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