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Nr sprawy: FW/ZP/2/2019 

                                                                                    

MODYFIKACJA SIWZ nr 2 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją 

zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. 

„Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”. 

   

§ 1 

 

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” – w ten sposób, że  

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega limit odpowiedzialności dla ryzyka określonego w 

punkcie 9 tabeli zawartej w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, to jest 

dla klauzuli nr „116/1 ubezpieczenie szkód powstałych w odebranych protokołem odbioru 

końcowego częściach kontraktu lub oddanych do eksploatacji – szkody inne niż powstałe w 

związku z robotami budowlanymi, tj. 

a) FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) 

b) EC (huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie 

ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-

kanalizacyjnych lub technologicznych, napór śniegu i/lub lodu, uderzenie pojazdu, dym i 

sadza, huk ponaddźwiękowy)”, 

Zamawiający zmienia limit odpowiedzialności na 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” – w ten sposób, że  

 

1. Ilekroć w SIWZ występuje data 27 września 2019 r. zastępuje się ją datą 03 

października 2019 r.   

2. W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, Zamawiający  przedłuża termin składania, 

otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 03 października 2019 r. 

3. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Jednocześnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający dokonuje zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 10 września 2019 r., zgodnie z formą i procedurami przewidzianymi w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa.  

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe 

zapisy SIWZ pozostają niezmienione. 

 


