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STRONA INTERNETOWA UMS 

 
 

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/04/13 

 
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.), informuję, że Zamawiający 
zmienia treść SIWZ. 
 

Dokonano następujących zmian w treści SIWZ: 
 

� usunięto część zapisu ze strony 19, pkt. 7.2 (a) (iii) opisu przedmiotu 
zamówienia. 

było: 
„(iii) szczegółowy harmonogram Usług Konsultanta, o którym mowa w artykule 3.2 
Umowy” 
jest : 
„(iii) szczegółowy harmonogram Usług Konsultanta”. 
 

� dokonano zmian SIWZ w treści Opisu przedmiotu zamówienia str. 19, pkt. 
7.2.(b). 

było: 
„(…) Każdy  raport kwartalny zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia 
w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału kalendarzowego, i będzie zawierał w 
szczególności: krótki opis wykonanych Usług, liczbę dni pracy każdego Kluczowego 
Eksperta i innych ekspertów i personelu wspierającego Kluczowych Ekspertów wraz 
z krótkim opisem działań lub zadań, jakie wykonali, oraz spis sporządzonych przez 
Wykonawcę opinii, analiz i opracowań dołączonych do raportu. (…)” 
jest : 
„(…) Każdy  raport kwartalny zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia 
każdego ostatniego dnia kwartału rozliczeniowego, i będzie zawierał w 
szczególności: krótki opis wykonanych Usług, liczbę dni pracy każdego Kluczowego 
Eksperta i innych ekspertów i personelu wspierającego Kluczowych Ekspertów wraz 
z krótkim opisem działań lub zadań, jakie wykonali, oraz spis sporządzonych przez 
Wykonawcę opinii, analiz i opracowań dołączonych do raportu. (…)”. 

Znak:  PO-II-370/ZZP-3/04/13 Szczecin, dnia 01 lutego 2013 r. 
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� zmieniono w treści SIWZ, załącznik nr 1 – Formularz oferty: 

było: 
„(…)  
Oferuję(my) realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia łącznie 
za: 

wartość netto: …….……….…… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 
powiększoną o przynależny podatek VAT w kwocie*: …….……….…… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 
wartość brutto: …….………..… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 

w tym wartość kwartalna wynagrodzenia będzie wynosiła: 

wartość netto: …….……….…… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 
powiększoną o przynależny podatek VAT w kwocie*: …….……….…… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 
wartość brutto: …….………..… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego - Raportu Kwartalnego, a w przypadku 
ostatniej płatności - Raportu Końcowego. (…)” 

jest : 
  „(…)  
Oferuję(my) realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia łącznie 
za: 

wartość netto: …….……….…… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 
powiększoną o przynależny podatek VAT w kwocie*: …….……….…… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł), 
wartość brutto: …….………..… zł, 
(słownie ……….……………….……………………………………………………. zł) 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego - Raportu Kwartalnego, a w przypadku 
ostatniej płatności - Raportu Końcowego. (…)”. 
 
                                                                                     Podpisał 
                                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                               Jacek Cichocki 


