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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Prace czerpalne w Stepnicy” 

 
 

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 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 5 SIWZ, Zamawiający – 

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

  

 
Załącznik nr 7.1. do SIWZ – „wzór umowy część I”  § 8 ustęp 4   

jest :  

Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty wynikającej z faktury 
końcowej w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia wraz z protokołem odbioru 
końcowego robót potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze. 

 

powinno być: 

Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty wynikającej z faktury 
końcowej w terminie 45 dni od daty jej dostarczenia wraz z protokołem odbioru końcowego 
robót potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze 

 
 
Załącznik nr 7.1. do SIWZ „wzór umowy część I”  
oraz 
Załącznik nr 7.2. do SIWZ „wzór umowy część II” 
 
§ 9 ust. 1 pkt 1 lit a) i b)  
 
jest:  

a) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
przewidzianego szacunkowo za niewykonany zakres robót. 

b) zwłokę w terminowym wykonaniu robót na wyznaczonym do pogłębiania odcinku toru 
wodnego lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,4%  
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

 
powinno być:  
 



                          3 września 2020  

  
 2 

„a) odstąpienie Przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

b)  zwłokę w terminowym wykonaniu robót lub w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki” 

 
§ 9 ust. 2 
 
jest: 
 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem okoliczności, wymienionych w § 
10 ust. 1), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za niewykonany zakres robót 
 
powinno być: 
 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  (za wyjątkiem okoliczności, wymienionych w § 
10m ust. 1), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
 
 
§ 9 ust. 5 
 
jest: 

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy lub jej części. 
 
powinno być: 
 

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.” 

 
 
 

 
     Zatwierdził 

  Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

        Urzędu Morskiego w Szczecinie 
     /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 


