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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.), a także na podstawie pkt 15.2 części I SIWZ – 
Instrukcja dla Wykonawców,  oświadczam, że Zamawiaj ący zmienia tre ść SIWZ w części II – 
Wzór umowy wraz z załącznikami, poprzez: 

1. modyfikację postanowienia § 1 pkt 21  wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

 „21. Harmonogram Realizacji – oznacza stanowiący część Kontraktu dokument 
wskazujący oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania 
Robót.” 

2. modyfikację postanowienia § 17 ust. 5  wzoru umowy i nadanie mu następującego 
brzmienia: 

„5.  Strony postanawiają, iż doręczenia dokonywane być mogą pomiędzy nimi według 
danych teleadresowych wskazanych w Załączniku nr 3  do niniejszej Umowy – Lista 
Adresowa.” 

3. modyfikację listy załączników do wzoru umowy i nadanie jej następującego brzmienia: 

„1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Personel Inżyniera 
3. Lista Adresowa 
4. Decyzje 
5. Usługi 
6. Raporty 
7. Polisa ubezpieczeniowa Inżyniera – kopia” 
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