Bytom, dnia 23.02.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w
Bytomiu”
Numer sprawy: ZP/1/12/2016
Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.) zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie treści wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, tj.
treści §27, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 27. POZOSTAŁE KWESTIE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w tym w szczególności:
a) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
b) Ustawa Kodeks Cywilny
c) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
d) Ustawa Prawo Budowlane.
wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustaw.
2. (skreślono)
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
przenieść swoich praw, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. Wierzytelność
będąca przedmiotem niniejszej umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem przekazu, przejęcia długu
ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczania wzmianki o zakazie
przelewu wierzytelności w wystawianych fakturach.
4. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych
oświadczeń woli Stron, wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
6. Nieważność którejkolwiek regulacji zawartej w niniejszej umowie, nie skutkuje nieważnością pozostałych zapisów
umowy. W miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które
pozwolą na realizację umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w dniu
zawierania niniejszej umowy. W braku porozumienia Stron w powyższym zakresie zastosowanie znajdą
obowiązujące przepisy prawa.
7. W braku umownej definicji pojęcia użytego w umowie, Strony przyjmują takie znaczenie danego pojęcia, jakie
można ustalić na podstawie definicji określonych w obowiązujących aktach prawnych, a w braku takich definicji, na
podstawie powszechnie przyjętego językowego znaczenia danego zwrotu, wykładanego przy uwzględnieniu
brzmienia postanowień Umowy, doświadczenia życiowego oraz wiedzy technicznej. W zależności od kontekstu,
powyższe definicje wyrażone w liczbie pojedynczej czy pisane małą literą odnoszą ten sam skutek jak wymienione
w liczbie mnogiej czy pisane dużą literą i odpowiednio odwrotnie.

8. Niezależnie od tego czy umowa zostanie przetłumaczona na inny język, oficjalną jej wersją będzie wersja w języku
polskim, która będzie miała obowiązująca w każdym przypadku. Wszelka korespondencja i informacje pomiędzy
stronami, wszelkie raporty, polecenia, instrukcje, literatura, zapisy i inne pisemne materiały dotyczące niniejszej
umowy będą utrzymane i dostarczane w języku polskim.
9. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej (prawo polskie). Prawa i obowiązki Stron są ważne na terenie
Polski bez możliwości stosowania zasady kolizji przepisów prawnych.
10. Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej a także kolejność jej postanowień została wstawiona tylko dla wygody i
jako odniesienie i w żaden sposób nie definiuje, nie ogranicza, nie poszerza ani też nie opisuje zakresu niniejszej
Umowy, ani intencji jakiegokolwiek jej postanowienia.
11. Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej zawarcia i będzie obowiązywać do dnia dokonania ostatecznych
rozliczeń i wypełnienia przez Strony wszystkich zobowiązań określonych Umową.
12. Integralną częścią umowy są następujące załączniki podpisane przez każdą ze stron ( po ich opracowaniu ):
a) Program Funkcjonalny – Użytkowy – Załącznik nr 1,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 2,
c) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – Załącznik nr 3,
d) Pozwolenie na budowę – Załącznik nr 4,
e) Odpis aktualny z KRS Wykonawcy – Załącznik nr 5,
f) Odpis aktualny z KRS Inwestora – Załącznik nr 6,
g) Kserokopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z oryginałem – Załącznik nr 7,
h) Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa i inne dokumenty, o których mowa w § 1 umowy
– Załącznik nr 8,
13. Umowa podlega prawu polskiemu.
14. Wszystkie załączniki wskazane w treści Umowy stanowią jej integralną część.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
16. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w oparciu o warunki i opis podany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w
oparciu Program Funkcjonalno-Użytkowy (wraz z załącznikami), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o ile
postanowienia umowy nie stanowią inaczej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami”.
Z uwagi na powyższe Zamawiający wprowadza ujednolicony wzór umowy uwzględniający wszystkie zmiany
wzoru umowy wprowadzone od dnia wszczęcia postępowania.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Jakub Snochowski
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