
 

 
ZMIANA TREŚCI 

ogłoszenia z dnia 04.12.2018 r. 
w publicznym konkursie ofert na: 

 
 

wykonanie zadania pn. Szkolenia z oprogramowania do archiwizacji i oprogramowania 
bazodanowego dostarczonych w ramach zamówień „Zakup infrastruktury sprzętowo-
programowej” oraz „Pozyskanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz migracja 
danych do rejestrów mpzp, zieleni miejskiej i innych” w projekcie realizowanym przez miasto 
Konin pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz 
danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”  Postępowanie nr GM.271.3.2018  

 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w projekcie Umowy – załącznik nr 4: 
 

I. Zmienia się zapis na stronie 1 „Użyte w Umowie terminy i skróty, mają następujące 
znaczenie:” 
było: 

1. Projekt – projekt pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – 
Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 
publicznych”, 

jest: 
1. Projekt – projekt nr RPWP.02.01.01-30-0024/16 pn. „Wzmacnianie zastosowania 

TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz danych oraz 
udostępnianie elektronicznych usług publicznych”, 

 

II. Zmienia się § 7, ust 6 
było: 
 

6. Zmiany wskazane w ust. 5 dokonywane są w drodze jednostronnego oświadczenia 
danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

jest: 
6. Zmiany wskazane w ust. 5 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 
 

III.  Zmienia się § 9 , ust 5 
było: 
 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz prawo do sumowania kar umownych. 

jest: 
5.  Należności z tytułu kar umownych płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Stronie obciążeniowej noty księgowej. 
 

IV.  Wykreśla się § 11, ust 2 w brzmieniu 
 

2. Ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych i ich potrącenie z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest traktowane jako uiszczenie wynagrodzenia 
umownego i skutkuje udzieleniem licencji zgodnie z ust. 1. 
 
(pozostała numeracja ustępów § 11 ulega przenumerowaniu) 

 



 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – 
załącznik nr 1: 

I. Zmienia się zapis w pkt. 1.2 GŁÓWNE DEFINICJE, pojęcie Projekt, str. 4 
było: 

Projekt pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i 
harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług 
publicznych” 

jest: 
Projekt nr RPWP.02.01.01-30-0024/16 pn. „Wzmacnianie zastosowania 
TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz 
udostępnianie elektronicznych usług publicznych”  


