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                                                                                                Szczecin, dnia 13 grudnia 2018 r.  

 

                                                                            Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018 

 

                                                                                    

MODYFIKACJA SIWZ nr 3 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.  

  

   

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym Rozdziału V pkt 2 

ppkt 2) lit. b5). Po modyfikacji ww zapis przyjmuje brzmienie: 

 

b5) Inżynier systemów teletechnicznych  

 posiadający wyższe wykształcenie o specjalności elektrycznej lub 

telekomunikacyjnej lub informatycznej oraz  

 który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert brał 

udział w realizacji co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na 

budowie i uruchomieniu instalacji teletechnicznej obejmującej co najmniej: 

SAP, SSWiN, CCTV, KD, LAN, BMS, HVAC – sprawując nadzór nad 

wykonywaniem robót montażowych i rozruchowych ww systemów. 

 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym Rozdziału V pkt 2 

ppkt 2) lit. b6). Po modyfikacji ww zapis przyjmuje brzmienie: 

 

b6) Inżynier technolog uzdatniania wody basenowej 

 posiadający wyższe wykształcenie o specjalności inżynierii sanitarnej,  

chemicznej, inżynierii środowiska lub kierunku pokrewnym, 

 który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert brał 

udział w realizacji jako osoba nadzorująca co najmniej w 2 (dwóch) zadań 

polegających na budowie i rozruchu instalacji i urządzeń uzdatniania i 



 

przygotowania wody lub przez okres 2 (dwóch) lat sprawował nadzór nad 

eksploatacją instalacji i urządzeń uzdatniania i przygotowania wody. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust 10 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 3 ust 10 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 

 

10. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności, o których mowa w ust. 9, Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia 

przedłożenia harmonogramu lub planu płatności Przedstawicielowi 

Zamawiającego lub w tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia. 

Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi 

Zamawiającego p oprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan 

płatności w ilości i formie określonej w ust. 8.  

Wykonawca przystąpi do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez 

Zamawiającego  harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, 

jednakże do czasu ich zatwierdzenia, podstawą do zapłaty za wykonane roboty, 

będą stanowiły dokumenty zatwierdzone uprzednio przez Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust 11 Wzoru Umowy. Po modyfikacji 

§ 3 ust 11 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 

 

11. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy 

oraz plan płatności nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał (rozumiany jako trzy 

następujące po sobie, pełne miesiące kalendarzowe), stosownie do aktualnego 

postępu prac. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i plan płatności 

będzie przedkładany do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego 

najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w ilości i formie wskazanej 

w ust. 8. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności 

nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

Postanowienia ust. 9-10 stosuje się odpowiednio. W przypadku potwierdzenia 

przez Przedstawiciela Zamawiającego aktualności harmonogramu  i planu 

płatności zatwierdzonych uprzednio, dokumenty te nie podlegają aktualizacji. 

 

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust 12 wzoru umowy. Po modyfikacji 

§ 3 ust 12 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 
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12. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 11, na żądanie Przedstawiciela 

Zamawiającego zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w miesiącu 

kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 14 

(czternastu) dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub planu płatności i przedłożyć w tym terminie 

Przedstawicielowi Zamawiającego zaktualizowany harmonogram i plan płatności 

w ilościach i w formie, o których mowa w ust. 8. Wykonawca może również 

dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, z 

własnej inicjatywy, przy czym każda aktualizacja harmonogramu lub planu 

płatności wymaga pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 

Aktualizacja harmonogramu lub planu płatności na wniosek Wykonawcy nie może 

spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia 

ust. 9-10 stosuje się odpowiednio.   

 

4. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust 15 Wzoru Umowy. Po modyfikacji 

§ 3 ust 15 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 

 

15. Nieuwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności lub odmowa dokonania aktualizacja harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności, stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) 

podstawę do stwierdzenia wejścia Stron w spór.  

 

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, 

polegającej na zmianie treści § 11 ust. 4 i ust. 5 Wzoru Umowy.  

 

Po modyfikacji § 11 ust. 4  Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 

 

4. Wnioski materiałowe, o których mowa w ust. 3 będą przedkładane na piśmie wraz 

z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz Umową, w tym 

m.in.: kartami katalogowymi wyrobów,  certyfikatami, deklaracjami właściwości 

użytkowych, aprobatami technicznymi dla tych materiałów oraz innymi 

wymaganymi dokumentami (atest higieniczny, świadectwo dopuszczenia, etc….).  

 

Po modyfikacji § 11 ust. 5  wzoru umowy przyjmuje brzmienie: 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie wniosku materiałowego o 

którym mowa w ust. 4,  przez Przedstawiciela Zamawiającego, przed 

dostarczeniem materiału na plac budowy i przed jego zabudowaniem. 

Przedstawiciel Zamawiającego lub upoważniony przez niego inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub nadzoru autorskiego, dokonuje weryfikacji wniosku 

materiałowego oraz zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia materiału – w terminie 



 

21 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę Przedstawicielowi 

Zamawiającego.  

 

6. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, 

polegającej na zmianie treści § 21 ust. 8 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 21 ust. 8  

Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 

 

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na 

podstawie postanowień niniejszej umowy nie może być wyższa niż 20 % 

Wynagrodzenia.  

 

7. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, 

polegającej na zmianie treści § 21 ust 1 pkt 1), pkt 2) oraz pkt 19). Wzoru Umowy.  

 

Po modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 1)  Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 

 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 

Umowy – w wysokości 0,03% (trzy setnych procenta) Wynagrodzenia za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki 

 

Po modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 2)  Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 

 

2) za brak możliwości rozpoczęcia lub prowadzenia Prac Wykończeniowych w 

terminie wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy, wynikający z nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w Umowie – w wysokości 0,003% (trzy 

tysięczne procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień przypadający po terminie 

określonym w § 9 ust. 1 Umowy, w którym prowadzenie Prac Wykończeniowych nie 

jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (kara umowna jest liczona 

odrębnie dla każdego zgłoszonego przez Zamawiającego przypadku zamierzonego 

rozpoczęcia Prac Wykończeniowych) 

 

Po modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 19)  Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie: 

 

19) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydłużenie terminu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (§ 19 ust. 7, ust. 11 Umowy) – w 

wysokości 0,02% (dwóch setnych procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, 

polegającej na uzupełnieniu Wzoru umowy o załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do 

Umowy. 

2. Załączniki wymienione w ust. 1 stanowią załączniki nr 8 i 9 do niniejszej Modyfikacji.  
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§ 5 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja 

projektowa Projekt wykonawczy Książka Wykończenia i Wyposażenia Pomieszczeń 

poprzez dodanie dodatkowych rysunków szczegółowego rozkroju płytek; nazwy 

dodatkowych plików PDF: 

a) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 4 [NEW], 

zawierający: Schemat wykończenia podłóg – podbasenie (bud. A) 

b) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 5 [NEW], 

zawierający: Schemat wykończenia podłóg – parter (bud. A); 

c) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 6 [NEW], 

zawierający: Schemat wykończenia podłóg – parter (bud. B); 

d) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 7 [NEW], 

zawierający: Schemat wykończenia podłóg – piętro (bud. A); 

e) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 8 [NEW], 

zawierający: Schemat wykończenia podłóg – piętro (bud. B); 

f) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 9 [NEW], 

zawierający: Schemat wykończenia podłóg – 2. piętro (bud. A); 

g) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 10 [NEW], 

zawierający: Schemat wykończenia podłóg – 2. piętro (bud. B). 

2. Rysunki wymienione w ust. 1 stanowią załączniki  od nr 1 do nr 7 do niniejszej 

Modyfikacji. 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (pliki *pdf): 

 Załącznik nr 1 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 4 [NEW] 

 Załącznik nr 2 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 5 [NEW] 

 Załącznik nr 3 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 6 [NEW] 

 Załącznik nr 4 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 7 [NEW] 

 Załącznik nr 5 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 8 [NEW] 

 Załącznik nr 6 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 9 [NEW] 

 Załącznik nr 7 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 10 [NEW] 

 Załącznik nr 8 - klauzula RODO - załącznik nr 1 do Umowy 

 Załącznik nr 9 - instrukcja sporządzenia operatu kolaudacyjnego - załącznik nr 2 

do Umowy 

 

 

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe 

zapisy SIWZ pozostają niezmienione. 


