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ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

        
      

 STRONA INTERNETOWA 
       URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

          Nr referencyjny: PO-II.260.10.20 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.„Budowa tymczasowej drogi dojazdowo – montażowej na terenie pola 
refulacyjnego „MAŃKÓW””, nr sprawy PO-II.260.10.20. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4,   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1. Załącznik nr I do SIWZ pkt II otrzymuje nowe, następujące  brzmienie:  
 

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 
 
Dokładny zakres zamówienia jest przedstawiony w załączonym Projekcie Wykonawczym z 
wyłączeniem: 

1. Wykonania warstwy ścieralnej z płyt żelbetowych o wymiarach 1,5x3,0 m, 
2. Wykonania monitoringu korpusu ziemnego, 
3. Pozyskania stosownych pozwoleń na wycinkę drzew kolidujących z budową korpusu 

ziemnego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie geotkaniany o parametrach nie gorszych 
niż :  

1. Materiał PP (polipropylen), PE (polietylen), PES (poliester), 
2. Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 10319 min 70 kN/m, 
3. Wydłużenie max 8%. 

Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi przez uprawnionego geodetę sytuacyjno – 
wysokościową inwentaryzację geodezyjną. 
Przedmiar prac stanowi wartość wyłącznie pomocniczą.  
W Przedmiarze prac nie została ujęta wycinka drzew w obrębie placu budowy, którą 
należy skalkulować w cenie oferty. Wycinka drzew może  nastąpić dopiero po 
uzyskaniu odpowiedniej zgody w formie decyzji. Zamawiający przewiduje uzyskanie 
przedmiotowego pozwolenia na wycinkę drzew do dnia 15.08.2020 r. W przypadku 
przesunięcia się terminu uzyskania ww. decyzji oraz udokumentowania przez 
Wykonawcę, że brak tej decyzji i nie możliwość wycinki drzew powoduje nie 
możliwość kontynuowania wszelkich prac związanych z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo złożenia wniosku o aneksowanie 
terminu zakończenia umowy o ilość dni opóźnienia w przekazaniu decyzji w stosunku 
do terminu wskazanego powyżej  z wyłączeniem zmian w zakresie wysokości 
ryczałtowego wynagrodzenia umownego. 
Każdy potencjalny wykonawca sam jest zobowiązany przed przystąpieniem do przetargu 
zapoznać się z terenem jak też wykonać pomiar terenowy w celu dokładnego określenia 
zakresu rzeczowego wykonania prac do założonych przez Zamawiającego parametrów 
technicznych 
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Powyższe zmiany powodują zmiany w treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ 
pozostają niezmienione. 

 

 

 
 
 
                                                                                              Paweł Szumny 
                                                                                                                                                                                             
                                                               z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
    
                                                                              / podpisano podpisem kwalifikowanym /  

 

 


