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BPiZ.271.1.6.2011             Krapkowice, dn. 2011.04.22 
 
 

ZMIANA TREŚCI  SIWZ 
 
 

na „Wykonanie i dostaw ę materiałów promocyjnych dla realizacji projektu pn. :  
LETNIE SŁOŃCE NIE ZNA GRANIC” 

 

 

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

– jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. ze zmianami, dokonuje się zmiany do treści 

SIWZ, tj. w załączniku nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, dopisuje się treść do § 8 w związku z 

czym § 8 otrzymuje nowe brzmienie:  

 

„§ 8 
Postanowienia ko ńcowe  

 
1. Osobami upowaŜnionymi do współpracy przy realizowaniu Umowy są: 

ze strony Zamawiającego – Pan/Pani .............................................................. 
ze strony Wykonawcy – Pan/Pani.....................................................................  

2.    Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upowaŜnionych osób wymienionych w ust. 1. 
2. W przypadku zmiany osoby upowaŜnionej do współpracy Strona, która dokonała zmiany, 

zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę.  
3. W przypadku, gdy umowa wymaga akceptacji przez Zamawiającego dokumentów 

przedstawianych mu przez Wykonawcę, akceptacja wymagać będzie zachowania formy 
pisemnej lub nastąpi drogą elektroniczną. 

4. JeŜeli Wykonawca b ędzie realizował cz ęść nr 3 zamówienia, tj. foldery (dot.map) 
przy u Ŝyciu materiałów, których pozyskanie i udost ępnianie podlega przepisom 
Rozporz ądzenia Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z d nia 15.05.2001r. 
w sprawie okre ślenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i 
teledetekcyjnych, stanowi ących pa ństwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 
których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reproduko wanie w celu 
rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, ora z trybu udzielania 
tych zezwole ń, Wykonawca zobowi ązany jest do uzyskania wymaganych zezwole ń, 
za brak których b ędzie ponosił całkowit ą odpowiedzialno ść.          

5. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą załatwiane w pierwszej 
kolejności polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla 
siedziby  Zamawiającego. 
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6. W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, chyba Ŝe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowić 
będą inaczej.  

7. Wszelkie nieistotne zmiany umowy wymagają dla swej waŜności zachowania formy 
pisemnej. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru wykonawcy.  

8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
kaŜdej ze Stron.” 

 

 

   

  

          

                  Podpisał: 

        /-/ mgr Andrzej Kasiura 

                        Burmistrz Krapkowic  

 

 

 


