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                                                   Ostrów Mazowiecka 02-08-2018 roku  

Z.O. 11/04/2018 
  

              Działając na podstawie  zarządzenia wewnętrznego nr 9/2016 z dnia 14-10-2016r. w   sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, poniżej kwoty wyrażonej w art.4 pkt 8 ustawy Pzp.  

 

Dział Logistyki i Usług Technicznych w/m informuje:. 

 

 

 

 

 

 

                  Powiadomienie o zmianie zapisów w umowie. 

 

 

                 Informujemy, że  na prośbę zainteresowanych oferentów,  zamawiający zmienia 

zapisy w umowie dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie 

Zapytania ofertowego na:  „Wykonanie koncepcji  techniczno-technologicznej moderni-

zacji istniejącej instalacji mechanicznego – biologicznego przetwarzania odpadów w 

Starym Lubiejewie na potrzeby doczyszczenia selektywnie zebranych odpadów opako-

waniowych oraz przetwarzanie odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych 

wraz z opracowaniem Programu funkcjonalno-użytkowego i opracowaniem Dokumen-

tacji środowiskowej z kompleksową usługą konsultingową w zakresie procedowania de-

cyzji środowiskowej”     

Zmieniony zostaje zapisy dotyczące płatności i praw autorskich. 

§ 6 ust 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy wykonanego  zgodnie z § 1 
niniejszej Umowy nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, stwierdzających opra-
cowanie przedmiotu umowy bez uwag w następujący sposób: 
a)    20%  za wykonanie prac wynikających z § 3 ust 1 pkt a) umowy , 
b)    20% za wykonanie prac wynikających z  § 3 ust 1 pkt b) umowy, 
c)    20% za wykonanie prac wynikających z  § 3 ust 1 pkt c) umowy, 
d)    20% za wykonanie prac wynikających z  § 3 ust 2 umowy, 
e)    20% po uzyskaniu na rzecz Zamawiającego decyzji środowiskowej dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

§ 9 otrzymuje brzmienie :             

§  9  PRAWA AUTORSKIE   
Wykonawca z chwilą przekazania przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 
umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworu i własność 
przekazywanych egzemplarzy utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autor-
skiego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w szczególności na następujących 

 

  

  

 DO WSZYSTKICH OFERENTÓW  
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polach eksploatacji: rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie, wystawianie, zwielokrotnianie 
przy użyciu dostępnych metod technicznych, modyfikacji i dostosowywania do potrzeb Zamawiają-
cego, posługiwanie się utworem lub jego częściami przez właściwymi organami administracyjnymi, 
wykorzystania zamówionego utworu w celu realizacji inwestycji przez Zamawiającego. 
 

         

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu 

                                                                                                                  Paweł Mieczkowski 

 

                                                                                                                  ……………………    

                                                                                                                 Pieczęć i podpis nieczytelny                                                                                                                                   

 


