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ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   

(dalej – „SIWZ”) 
 

Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/21/12 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na Wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji pod  
nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnouj ście-Szczecin (Kanał Piastowski 
i Mieli ński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”  

 
 

 
 
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 – 
Instrukcja dla Wykonawców,  oświadczam, że Zamawiaj ący zmienia tre ść SIWZ, w sposób 
opisany poniżej: 

1. Zamawiający dokonuje zmiany Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej część I SIWZ, 
poprzez: 

a) modyfikację zapisów pkt 16.1 i nadanie mu następującego brzmienia:  

„16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie, 
Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. 110, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9 lipca 2012 r. do godz. 10:30 .” 

b) modyfikację zapisów pkt 18 i nadanie mu następującego brzmienia:  

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 118,   
w dniu 9  lipca 2012 roku o godz. 11.00 .” 

c) dodanie (na prośbę Wykonawców) edytowalnej wersji formularzy załączników Nr 1÷7, 
które umieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie  
(w zakładce: „Zamówienia publiczne” � „przetarg nieograniczony” oraz w zakładce „Projekty 
UNIJNE”)   
pod poz. Załączniki do SIWZ, Część I – formularze edytowalne 
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2. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości związanych z interpretacją warunków Kontraktu, 
Zamawiający dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego część III SIWZ, 
w części dotyczącej treści Załącznika – SST 00.00 Wymagania ogólne, umieszczonego 
na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie 
(w zakładce: „Zamówienia publiczne” � „przetarg nieograniczony” oraz w zakładce „Projekty 
UNIJNE”)  
pod poz. Załączniki do SIWZ, Część III  

SIWZ III_OPZ__Dokumentacja_PROJEKTOWA  

SIWZ_III_OPZ_Zal_C__SPECYFIKACJE_Techniczne.rar 

SIWZ_III_Zal_C_00_Spec_TWiORB.pdf 
poprzez: 

a) modyfikację zapisów pkt 5.1. polegającą na zastąpieniu zdania w brzmieniu: 

„Przy prędkości wiatru przekraczającej 3,3 m/s (2º w skali Beauforta) wstrzymać roboty 
kafarowe, zbrojeniowe i betonowe a zwłaszcza związane z przeładunkiem, 
przemieszczaniem czy układaniem materiałów oraz montażem prefabrykatów dźwigiem.” 

treścią w brzmieniu: 

„Przy prędkości wiatru przekraczającej wartości dopuszczalne, należy wstrzymać roboty 
kafarowe, zbrojeniowe i betonowe a zwłaszcza związane z przeładunkiem, 
przemieszczaniem czy układaniem materiałów oraz montażem prefabrykatów dźwigiem.” 

b) modyfikację zapisów pkt 1.6.8. ppkt 5. i nadanie mu następującego brzmienia: 

„5. Wszelkie prace przy użyciu sprzętu ciężkiego, takie jak: czerpalne, pogrążanie 
grodzic, roboty palowe, roboty rozbiórkowe jak również narzuty kamienne winny 
odbywać się zgodnie z warunkami ustalonymi w Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz wymogami określonymi w obowiązujących przepisach 
prawa.” 

3. Dla zapewnienia jasności wymagań ustalonych Kontraktem, Zamawiający dokonuje zmiany 
części IV SIWZ, polegającej na modyfikacji Harmonogramu Realizacji i Harmonogramu 
Płatności, poprzez dodanie załączników Zamiennych pod nazwą:  

 „SIWZ_cz_IV_HARMONOGRAM Realizacji”   oraz  „SIWZ_cz_IV_HARMONOGRAM Platnosci”, 

które umieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie  
(w zakładce: „Zamówienia publiczne” � „przetarg nieograniczony” oraz w zakładce „Projekty 
UNIJNE”)  

pod poz. SIWZ, Część IV Załączniki Zamienne – 14 czerwca 2012 r. 
 
 
 

Podpisał 
 

Przewodnicz ący Komisji Przetargowej 

Jacek Cichocki 

 


