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                                                                                                Szczecin, dnia 10 stycznia 2019 r.  

 

                                                                            Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018 

 

                                                                                    

MODYFIKACJA SIWZ nr 4 

 

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 załącznika nr 2 

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

modyfikacji § 3 ust. 15 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

15.Nieuwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności lub odmowa dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

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

podstawę do stwierdzenia wejścia Stron w spór. 

 

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

Wzoru Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 2 pkt. 14 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji  § 8 ust. 2 pkt. 14 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

14) zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilości i 

zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963), a ponadto umożliwienie 

Zamawiającemu montażu (na koszt Zamawiającego) na terenie objętym inwestycją, 

w miejscu uzgodnionym przez strony, innych tablic informacyjnych/promocyjnych 

dotyczących działalności Zamawiającego lub realizowanej inwestycji.  

 



 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 7 - 12 Wzoru Umowy.  

 

Po modyfikacji § 8 ust. 7 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

7. Wykonawca opracuje Koncepcję fabuły Gry Interaktywnej i przedłoży ją do 

zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego na piśmie oraz w wersji 

elektronicznej. Przedstawiciel Zamawiającego zatwierdzi lub odmówi 

zatwierdzenia Koncepcji fabuły Gry Interaktywnej w terminie 14 (czternastu) dni 

od daty przedłożenia mu do zatwierdzenia Koncepcji fabuły Gry Interaktywnej w 

ilości i formie określonej w zdaniu poprzednim. 

 

Po modyfikacji § 8 ust. 8 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

8. Przedstawiciel Zamawiającego może odmówić dokonania odbioru częściowego 

dotyczącego koncepcji fabuły Gry Interaktywnej w szczególności w przypadku, gdy 

Koncepcja fabuły Gry Interaktywnej jest niezgodna z Koncepcją Funkcjonalno-

Użytkową Gry Interaktywnej, Umową lub celem, któremu służyć ma Gra 

Interaktywna (w tym np. zawiera elementy fabuły lub treści naruszające przepisy 

prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub odpowiednie jedynie 

dla osób w ograniczonym przedziale wiekowym). 

 

Po modyfikacji § 8 ust. 9 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

9. W przypadku stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego uzupełnioną lub poprawioną Koncepcję 

fabuły Gry Interaktywnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawiadomienia 

Wykonawcy o wadach i odmowie zatwierdzenia. 

 

Po modyfikacji § 8 ust. 10 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

10. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa  w ust. 9, 

Zamawiający może zlecić opracowanie nowej koncepcji fabuły Gry Interaktywnej 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia poprawionej i uzupełnionej Koncepcji 

fabuły Gry Interaktywnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 (siedem) dni od daty doręczenia wezwania. 

 

Po modyfikacji § 8 ust. 11 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

11. Przed dokonaniem instalacji Gry Interaktywnej w obiekcie, którego dotyczy 

Umowa, Gra Interaktywna zostanie przedstawiona (w formie uzgodnionej z 

Przedstawicielem Zamawiającego, np. udostępnienie wersji demonstracyjnej, 

prezentacja, itp.) do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego. 
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Przedstawiciel Zamawiającego zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia Gry 

Interaktywnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia jej do 

zatwierdzenia. 

 

Po modyfikacji § 8 ust. 12 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

12. Przedstawiciel Zamawiający może odmówić zatwierdzenia Gry Interaktywnej w 

szczególności w przypadku, gdy Gra Interaktywna jest niezgodna z Koncepcją 

fabuły Gry Interaktywnej, Koncepcją Funkcjonalno-Użytkową Gry Interaktywnej, 

Umową lub celem, któremu służyć ma  Gra Interaktywna (w tym np. zawiera 

elementy fabuły lub treści naruszające przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady 

współżycia społecznego lub odpowiednie jedynie dla osób w ograniczonym 

przedziale wiekowym). 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na dodaniu w § 8 ust. 13-15 o następującym brzmieniu: 

 

Po modyfikacji § 8 ust. 13 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

13. W przypadku stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 12, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego uzupełnioną lub 

poprawioną Grę Interaktywną w terminie 14 (czternastu) dni od daty 

zawiadomienia Wykonawcy o wadach i odmowie jej zatwierdzenia. 

 

Po modyfikacji § 8 ust. 14 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

14. W przypadki uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w ust. 13, 

Zamawiający może zlecić opracowanie nowej Gry Interaktywnej podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do przedłożenia poprawionej i uzupełnionej Gry Interaktywnej w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od 

daty doręczenia wezwania .  

 

Po modyfikacji § 8 ust. 15 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 

za szkody powstałe podczas lub przy okazji wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 6 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 11 ust. 6 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

6. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB 

oraz w przypadkach wskazanych w ust. 9 poniżej. 



 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 8 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 11 ust. 8 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

8. W celu potwierdzenia należytej jakości materiałów, określonych w STWiORB, 

Wykonawca będzie korzystał z laboratorium, zatwierdzonego na  piśmie przez 

właściwego Inspektora Nadzoru.  

 

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

Wzór Umowy, polegającej na skreśleniu § 12 ust. 4 Wzoru Umowy. 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 7 pkt 5 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 12 ust. 7 pkt 5 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

5) umowa nie zawiera zapisu, że Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia 

wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wyłącznie do wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane objęte przedmiotem 

umowy o podwykonawstwo, 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 9 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 12 ust. 9 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za pośrednictwem 

Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej 

zawarcia. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem będą usługi lub 

dostawy, powinna spełniać odpowiednio wymagania określone w ust. 6 pkt 1-5 oraz 

ust. 7 pkt 1-10 Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 21 

ust. 1 pkt 23 Umowy. 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 10 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 12 ust. 10 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

10. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia kopii umowy, o 

której mowa w ust. 9 zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 7 powyżej, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie 

przedłożył wraz z kopią umowy o podwykonawstwo kopii ważnej gwarancji, 

zawartej zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt 3. 
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11. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 12 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 12 ust. 12 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, a także w przypadku przedłożenia 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 

4 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy (również zawartej przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę) i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających dokonanie takiej zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) 

dni od daty otrzymania informacji, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 21 ust. 1 pkt 6 lit. i Umowy. 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 14 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 12 ust. 14 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 15, do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 4 powyżej). Ten 

sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, 

dostaw lub usług Dalszemu Podwykonawcy. Zapłata nie może polegać na 

dokonaniu na rzecz Podwykonawcy przelewu wierzytelności przysługujących 

Wykonawcy, przekazu  lub potrącenia (lub kompensaty) wierzytelności 

przysługującej Wykonawcy względem Dalszego Podwykonawcy z wierzytelnością 

z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Zastrzeżenie 

to dotyczy odpowiednio potrącenia, przekazu lub  przelewu na rzecz Dalszych 

Podwykonawców wierzytelności przysługujących Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom lub dokonywania przez nich odpowiednich potrąceń (lub 

kompensaty). Dowód dokonania zapłaty winien zawierać wyraźne oznaczenie 

należności, z tytułu której następuje zapłata, w szczególności poprzez wskazanie 

zakresu robót, dostaw i usług oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub usługi 

zostały wykonane albo poprzez odwołanie do zawierającej ww. informacje faktury 

(do jej numeru, daty wystawienia itd.) pochodzącej od Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy. W przypadku płatności dokonywanej na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, obejmującej wiele należności z 

różnych tytułów, płatność związana z realizacją przedmiotu Umowy musi być 

wyszczególniona i możliwa do zidentyfikowania. 

 



 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 14 ust. 21 pkt 2 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 14 ust. 21 pkt 2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do 

ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dłuższy termin (uważa się wówczas, że przedmiot Umowy lub jego 

część został wykonany w terminie); w razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad 

nieistotnych we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, określony przez siebie termin do ich usunięcia – 

wyznaczenie dodatkowego terminu do usunięcia wad jest uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem Zamawiającego; 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 17 ust. 4 i 5 Wzoru Umowy.  

Po modyfikacji § 17 ust. 4 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

4. Okres rękojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i wygasa z upływem 60 

(sześćdziesięciu) miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

 

Po modyfikacji § 17 ust. 5 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

5. W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o 

odstąpieniu od Umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach 

wskazanych ust. 6-8. 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 17 ust. 9 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 17 ust. 9 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

9. Niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku 

nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 6-8, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia w dodatkowym 

terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania, a po bezskutecznym 

upływie  tego terminu, może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

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

Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 22 ust. 4 pkt 1 Wzoru Umowy. Po 

modyfikacji § 22 ust. 4 pkt 1 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 
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1) zostanie złożony wniosek o likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte 

zostanie przeciwko niemu postepowanie egzekucyjne, wskutek którego Wykonawca 

utraci zdolność finansowania prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 

 

§ 2 

 

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

projektowa Projekt wykonawczy Instalacje elektryczne niskoprądowe polegającej na 

zmianie rysunku widoku szaf plik: 18.09.14_FW_PW_IE_EN-22_OS-01 - na rysunek 

plik: 18.12.03_FW_PW_IE_EN-22_OS-01 REW01- widok szaf. 

2. Rysunek wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki  nr 1 do niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 3 

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

Projektowa Projekt Wykonawczy Architektura poprzez dodanie rysunku pokazującego 

zadaszenie w konstrukcji drewnianej w strefie VIP plik: 18.12.20_FW_PW_A_AD20 

[NEW]. 

2. Rysunek wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki  nr 2 do niniejszej Modyfikacji. 

 

§ 4 

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

projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja, w zakresie dotyczącym zestawienia 

stali. Modyfikacja polega na zastąpieniu rysunku oznaczonego: plik nr 

18.09.14_FW_PW_K_B_501 rysunkiem zamiennym oznaczonym: plik nr 

18.10.30_FW_PW_K_B_501_REV01. 

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 3 do niniejszej 

Modyfikacji. 

§ 5 

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

projektowa Projekt Wykonawczy Architektura poprzez dodanie szczegółowych 

rysunków lin dekoracyjnych: 

19.01.08_FW_PW_A_rys.AB AD20 [NEW] Detal dekoracyjnych lin stalowych. 

19.01.08_FW_PW_A_rys.AW Ł 01_REW01 Ławka w holu segment A – parter. 

2. Rysunki wymienione w ust. 1 stanowią załączniki nr 4 i 5  do niniejszej Modyfikacji. 

 

W załączeniu pliki *pdf 

• Załącznik nr 1 plik : 18.12.03_FW_PW_IE_EN-22_OS-01 REW01-widok szaf. 

• Załącznik nr 2 plik : 18.12.20_FW_PW_A_AD20 [NEW]. 

• Załącznik nr 3 plik : 18.10.30_FW_PW_K_B_501_REV01. 

• Załącznik nr 4 plik : 19.01.08_FW_PW_A_rys.AB AD20 [NEW] Detal    

dekoracyjnych lin stalowych. 

• Załącznik nr 5 plik : 19.01.08_FW_PW_A_rys.AW Ł 01_REW01 Ławka w holu 

segment A – parter. 

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe 

zapisy SIWZ pozostają niezmienione. 


