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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Nazwa postępowania: Wykonanie projektu graficznego okładek 16 ścieżek edukacyjnych wraz 
z towarzyszącymi ścieżkom ćwiczeniami w polskiej i angielskiej wersji językowej 
 

Zamawiający zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w 
następującym zakresie: 

1) Załącznik nr 11 SWZ „Wzór umowy”  
a) §3 ust. 9  - Warunki realizacji 

i. Przed zmianą: Nieprzyjęcie całości Przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze 
względu na istotne jego wady rozumiane, jako wadę niedającą się usunąć oraz w 
przypadku, gdy okoliczności wskazują, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad w 
końcowym terminie określonym w §3 ust. 2 umowy albo odmowa Wykonawcy 
dokonania określonych przez Zamawiającego zmian lub niedokonanie ich w 
wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej 
umowy w trybie ustalonym w §7 ust. 2 niniejszej umowy. 

ii. Po zmianie: W sytuacji stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych przedmiotu 
umowy Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy na zasadach 
wskazanych w § 7 ust. 2 lub wyznaczenia dodatkowego terminu na odbiór. W 
przypadku niedochowania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu na 
dodatkowy odbiór o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w § 7 ust. 2. 

b) §7 ust. 2 – Odstąpienie od umowy 
i. Przed zmianą: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w 

każdym czasie w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień 
umownych przez Wykonawcę, lub występowania okoliczności uzasadniających 
naliczanie kar umownych w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości. 

ii. Po zmianie: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym 
czasie w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień 
umownych przez Wykonawcę, lub występowania okoliczności uzasadniających 
naliczanie kar umownych oraz pozostałych przesłanek wskazanych w §7 umowy 
w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości. 
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