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MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę pn.: „Kompleksowy nadzór inwestorski nad Inwestycją pn. Przebudowa transgranicznego 

mostu kolejowego Siekierki-Neurüdnitz na most pieszo-rowerowy” 

 

Zamawiający - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, ul. 

Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór Umowy 

§ 3 ust. 1 Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 
„Świadczenie Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę rozpocznie się od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy i będzie trwało do dnia odbioru końcowego Inwestycji i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie, 
nie dłużej jednak niż 22 miesiące od dnia zawarcia niniejszej Umowy.” 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„Planowany termin świadczenia Nadzoru Inwestorskiego wynosi 22 miesiące od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy. Świadczenie Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawcę rozpocznie się od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy i będzie trwało do dnia odbioru końcowego Inwestycji i uzyskania pozwolenia na jej 
użytkowanie, nie dłużej jednak niż przez okres 28 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy, tj. okres 
liczony od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień § 16 Umowy.”  
 

§ 10 ust. 4 Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, będzie płatne Wykonawcy sukcesywnie w równych ratach 
miesięcznych. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,zostanie wypłacone Wykonawcy po 
dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie albo upływie 22 
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi jako 
pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.” 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, będzie płatne Wykonawcy sukcesywnie w 22 ratach 
miesięcznych. Raty wynagrodzenia za niepełne miesiące świadczenia Nadzoru Inwestorskiego zostaną 
obniżone stosunkowo do ilości dni. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zostanie wypłacone 
Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie albo 
upływie okresu 28 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy, w zależności od tego które z tych zdarzeń 
nastąpi jako pierwsze, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.” 
 

§ 10 ust. 5 Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 
„Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, są faktury vat częściowe wystawiane 
przez Wykonawcę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Sprawozdania miesięcznego, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 5) Umowy, obejmującego dany miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy płatność. Podstawą 
wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest faktura vat końcowa wystawiana przez 
Wykonawcę po podpisaniu przez strony Protokołu odbioru końcowego usługi Nadzoru Inwestorskiego 
odpowiednio po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie albo 
upływie 22 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.” 
 



 

 

Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, są faktury vat częściowe wystawiane 
przez Wykonawcę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Sprawozdania miesięcznego, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 5) Umowy, obejmującego dany miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy płatność. Podstawą 
wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest faktura vat końcowa wystawiana przez 
Wykonawcę po podpisaniu przez strony Protokołu odbioru końcowego usługi Nadzoru Inwestorskiego 
odpowiednio po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie albo 
upływie okresu 28 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy.” 
 

§ 10 ust. 6 Wzoru Umowy: 

Przed modyfikacją jest: 
„Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru końcowego usługi Nadzoru Inwestorskiego po 
upływie 22 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w sytuacji w której za brak dokonania odbioru 
końcowego Inwestycji lubuzyskania pozwolenia na jej użytkowanie do upływu tego terminu winę będzie 
ponosić Wykonawca.” 
Po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
„Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru końcowego usługi Nadzoru Inwestorskiego po 
upływie okresu 28 miesięcy obowiązywania niniejszej Umowy, w sytuacji w której za brak dokonania 
odbioru końcowego Inwestycji lub uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie do upływu tego terminu winę 
będzie ponosić Wykonawca.” 
 

§ 16 Wzoru Umowy: 

Po § 15 Wzoru Umowy wprowadza się paragraf § 16 w następującym brzmieniu: 

„§ 16. 
Czasowe zawieszenie realizacji Umowy 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usługi Nadzoru Inwestorskiego w czasie w 

jakim uważa to za konieczne, nie dłużej jednak niż na łączny okres 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że 
jednorazowy minimalny okres zawieszenia nie może być krótszy niż 1 miesiąc. 

2. Zawieszenie następuje na podstawie powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 5 dni 
przed datą planowanego zawieszenia. Do odwołania zawieszenia świadczenia Nadzoru 
Inwestorskiego zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

3. W okresie zawieszenia świadczenia Nadzoru Inwestorskiego miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy, 
o którym mowa w § 10 ust. 4 zd. 1  nie przysługuje. 

4. Czas zawieszenia świadczenia usługi Nadzoru Inwestorskiego nie wlicza się do okresu obowiązywania 
niniejszej Umowy.” 

 
§ 17 i § 18 Wzoru Umowy:                                            

Dotychczasowe § 16 i § 17 Wzoru Umowy stają się odpowiednio § 17 i § 18. 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

W związku z błędem edytorskim powodującym nieścisłości w numerowaniu jednostek 

redakcyjnych ww. Załącznika, Zamawiający publikuje nowy Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia. Jakiekolwiek zapisy ww. Załącznika ponad numerację jego 

jednostek redakcyjnych nie uległy zmianie. 

 

 

  

 

 



 

 

 

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.08.2019 r. 


