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       Szczecin, dnia 11.05.2012 r. 

 
  
STRONA INTERNETOWA UMS 

 
 
 
 

 
 
                            ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
                                          Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/10/12 
dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na Wykonanie Inwestycji pod nazw ą: 
„Przebudowa falochronów i umocnie ń brzegowych zapewniaj ących 
dost ęp do portu w Dziwnowie”. 
 

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 II – 
Wzór umowy wraz z załącznikami, w części I – Instrukcja dla Wykonawców oraz 
w części IV – Przedmiar Robót i Harmonogram Realizacji w sposób opisany poniżej: 
 

1. Zamawiający dokonuje zmiany w treści Klauzuli 12.3 Warunków Szczególnych 
Kontraktu, SIWZ część II (ostatnie zdanie), poprzez wpisanie w miejsce 
sformułowania: 
 
Ustalona w Przedmiarze Robot wycena pozycji: „Roboty czerpalne” oraz 
„Roboty narzutowe” ma charakter ryczałtowy i pozostaje niezmienna w trakcie 
obowiązywania Kontraktu,   

 
następującego sformułowania:  

 
Ustalona w Przedmiarze Robot wycena pozycji nr: 
1,2,3,4,5,6,176,177,178,179,180,186,239,406,407,408,409,410 oraz 411 ma 
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charakter ryczałtowy i pozostaje niezmienna w trakc ie obowi ązywania 
Kontraktu. 

 
 

2. Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 20.2, SIWZ część I, celem 
ujednolicenia z Aktem Umowy, poprzez zmianę sformułowania: 
 
„Podana w ofercie cena mieć będzie charakter ryczałtowy,….” 
 
na sformułowanie: 
 
„Podana w ofercie cena stanowi nieprzekraczaln ą i maksymaln ą kwot ę 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia,…… …” 

 
3. Zamawiający w związku ze zmianami wprowadza ujednolicony Przedmiar 

Robót – część IV SIWZ Przedmiar Robót i Harmonogram Realizacji. 
 
 

 
 

 
PODPISAŁ: 

Z up. Dyrektora Urz ędu Morskiego w Szczecinie 
Jacek Cichocki 

Z-ca Dyrektora  ds. Technicznych  


