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ZMIANA SIWZ NT 1

Po przęanalvowaniu zapytan, które wpłynęły od Wykonawcy w dniu 23.06.2015 r.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych' dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamowienia;
1. W $ 3postanowień umowy wprowadza się ust. 2a w brzmieniu:

,, Ż&. ZamawiĄący uzna za dochowanie terminu sytuację, w której

Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania umowy zgłosi pisemnie zakonczenie
całości prac objętych umową oraz dostarczy dokumentację powykonawczą, w tym
sondaż powykonawczy zawierający potwierdzenie o jego wpływie do Urzędu
Morskiego w Szczecinie lub innej uprawnionej instl'tucji celem autoryzacii, z
zastrzeŻeniem $ 3 ust. 4 postanowień umowy.''

2. ust. 4. w $ 3postanowięń rrmowy otrzymuje brzmienie :

"4. W przypadku gdy podczas wykonywania prac Wykonawca napotka przeszkody
podwodne a w szczególności niewybuchy, obiekty archeologiczne lub inne materiały
niebezpieczne, uniemozliwiające kontynuowanie robót i zakohczenie prac okreŚlone w
ust. 2, moŻe ulec przesunięciu o rzeczywisty czas trwania usunięcia przeszkod oraz

czas pottzebny Wykonawcy na ponownę rcZpoczęcie prac po ustaniu zdanenia
powoduj ące go j e go pó żnienie"

3. Skreśla się treŚć $12 ust. 4 postanowień umowy.

4. $ 8 ust. 8 postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
,, 8. Wykonawca ponosi wobec Zamawtającego

spowodowane przez niego oraz jego podwykonawców
pr zy vły pełnianiu zob owiązai umownych. "

5. $ 10 ust.1 pkt. 6 postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

', 
6) Wykonawca opoźnia się z przyczyn leŻących

zakonczęniem realizacji Umowy powyżej 30 dni.''

6. $ 1 1 ust.1 postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

,, 1. od dnia przejęcia terenu robót, do dnia odbioru końcowego Wykonawca

ponosi odpowiedzialność nazasadach ogólnych za wszystkie szkody powstałe na

tym terenie z wyjqtkiem szkód wynikajqcych z przyczyn leżqcych po stronie

Zamawiajqcego."
Skreśla się treśó $ 12 ust.2 pkt. 6 postanowień umowy.
Pkt.z. opisu przedmiotu zamówieni a ( załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: ))

2. Szacowana ilości wydobyego urobku obliczona zostanie na podstawie porównania

wyników sondaŻy przed i powykonawczego, autoryzowanych przezUrząd Morski (UM)

w Szczecinię oraz obmiaiów ładowni szaIandy, potwierdzonych przez jej Kapitana i

kierownika budowy."
9. pkt. 1 oświadczenia o spełnianiu waruŃów' o których mowa w art. Ż2 ust. 1 ustawy

P.u*o zamowiefipublicznych (załączn\knr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

,, 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, j eŻeli przepisy prawa nakładaj ą obowiązek ich posiadania;''

Zmiana stanowi poprawi enie omyłki pi sarskiej .

odpowiedzialnoŚó za szkody
i dalszych podwykonawców

po jego stronie z
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10. w rozdziaIe I , i pkt. 2. w rozdziale XVI pkt.2 otrzymują brzmienie:

,' Termin składania ofert:02.07.2015 r- godz.12:00"
11. Pkt. 4 w rozdziale XVI otrzymuje brzmienie:

,, .Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2015 r. godz. I2:I5
w siedzibie Zamawiającego' Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa
( parter)."

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Gdynia, dnia .26. 06.201 5 r.
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