
 

 
URZĄD MORSKI tel.: +48 91 4342474 
W SZCZECINIE fax: +48 91 4344656 
Pl. Batorego  4 e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 
70-207 Szczecin www.ums.gov.pl  
 

UNIA EUROPEJSKA 
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

DDllaa  rroozzwwoojjuu  iinnff rraasstt rruukkttuurryy  ii   śśrrooddoowwiisskkaa  

 
 

Modernizacja toru wodnego Świnouj ście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieli ński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia 
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Funduszu Spójno ści w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 

Szczecin, 15 marca 2012 r. 
 

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ) 

Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/05/12 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji In żyniera w rozumieniu 
Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imi eniu i na rzecz 
Zamawiaj ącego czynno ści i/lub obowi ązków Monitoringu Przyrodniczego  
dla Inwestycji pod nazw ą: „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. – dalej „PZP”), a także na podstawie pkt 15.2 części 
I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców,  oświadczam, że Zamawiaj ący zmienia tre ść SIWZ 
w części I – Instrukcja dla Wykonawców oraz w części II – Wzór umowy wraz z załącznikami, 
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 18 kwietnia 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 116, w dniu 
18 kwietnia 2012 roku o godz. 11.00 .” 

2. Zamawiający dokonuje zmiany Wzoru umowy, stanowiącego część II SIWZ, poprzez: 

a) modyfikację postanowień § 1 pkt 24)  wzoru umowy i nadanie mu następującego 
brzmienia: 

„24) Dokumentacja Inżyniera - oznacza wszystkie kosztorysy, broszury, materiały, 
arkusze CAD i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, modele, notatki ze spotkań, 
zdjęcia, plany, programy, sprawozdania, protokoły, wyceny oraz wszelkie inne materiały 
zachowane w formie elektronicznej lub w inny sposób przygotowane przez Inżyniera, 
w związku i na użytek Inwestycji (zarówno wykonane, jak i dopiero planowane), 
a ponadto dokumentację wszelkich poprawek oraz uzupełnień, jak również  
wszelkich projektów lub prac Inżyniera, dołączoną do dokumentów, lub do której  
te dokumenty się odnoszą.” 
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b) modyfikację postanowień § 13 ust 1  wzoru umowy i nadanie mu następującego 
brzmienia: 

„1. Inżynier zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w uznanym, wiarygodnym finansowo 
towarzystwie ubezpieczeniowym, przy czym suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż 
1,5 mln  PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) za każde roszczenie lub 
serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia 
związanego ze świadczeniem Usług przez Inżyniera w związku z realizacją Inwestycji.” 

c) modyfikację postanowień pkt 2  części oznaczonej jako „Monitoring Przyrodniczy 
(monitoring środowiska wraz z nadzorem przyrodniczym)” ppkt 2) lit. a.  załącznika nr 5 
do wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

„sporządzenie Programu Monitoringu zgodnie z wytycznymi określonymi w Decyzji, 
w treści którego wskazana zostanie metodologia, zakres, sposób, terminy wykonywania 
badań, zasady sprawozdawczości monitoringu przyrodniczego środowiska na terenie 
Inwestycji oraz terenie, na który Inwestycja może oddziaływać, a także przedłożenie 
Programu Monitoringu do zaakceptowania przez Zamawiającego – w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia Umowy oraz uzyskanie, w terminie 60 dni od dnia 
zawarcia Umowy, akceptacji Programu Monitoringu prz ez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie ,” 

d) modyfikację postanowień pkt 1 lit. i)  załącznika nr 6 do wzoru umowy i nadanie mu 
następującego brzmienia: 

„i)  program Monitoringu Przyrodniczego,” 
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