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Szczecin, dnia 19.10.2012 r. 

 

ZZ-2380-104/12 

informacja na stronę internetową 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie kompleksowej obsługi 

inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu projektu pn. „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków  

i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji  

w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” realizowanego w ramach Poddziałania 6.6.1 Rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 

 

 Na podstawie art. 38 ust.4 uPzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dotyczącą załącznika nr 6 tj. umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w następującym  

zakresie: 

 

1) w  § 1 ust. 3 pkt 49) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

49) Przygotowania i przeprowadzenia  w stosownym czasie do przyjętego harmonogramu realizacji 

zadania inwestycyjnego procedury przetargowej na zakup i montaż wyposażenia zgodnie  

z zatwierdzonym Programem inwestycji pn. „KPP Stargard Szczeciński – budowa nowej siedziby,  

ul. Warszawska 29” – grupa VI Wartości Kosztorysowej Inwestycji oraz z ustawą z dnia 29 styczna 

2004r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) wraz z aktami 

wykonawczymi, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240, ze zmianami) oraz zgodnie z Porozumieniem o dofinansowanie Projektu ”Poprawa 

dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szczeciński 

poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”  

nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji 

metropolitalnych” Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.6.1 

„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym” z dnia 31.08.2012 r.  

wraz z aneksem do niniejszego porozumienia z dnia 31.08.2012 r. 



„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. 
 

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania 

KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”. 
 

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku. 
 

 
2
  

 

 

2) § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„ 1. Zespołem Inżyniera przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował: 

 ...........................................................................nr telefonu ......................................................... . 

2. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera w osobach: 

1) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ………………………………. 

2) Inspektor nadzoru w specjalności instalacji sanitarnych sanitarnej: …………………………… 

3) Inspektor nadzoru w specjalności instalacji elektrycznych:………………………………...... 

4) Inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej: …………………………………….... 

oraz nw. specjaliści:  

5) Specjalista ds. rewitalizacji ….............................................................................................…..  

6-7) Specjalista ds. rozliczeń finansowych (dwie osoby): …….................................................... 

8) Specjalista ds. księgowości: ..................................................................................................... 

9) Specjalista ds. badań  …........................................................................................................... .” 

 

 

Termin i godziny składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium nie ulegają zmianie. 


