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Szczecin, dnia 13 marca 2020 r. 

 

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenie lokalnych oraz ogólnopolskich 

kampanii outdoorowych w roku 2020 dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej”. 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/5/2020. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska 

Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w ten sposób, że w Załącznikach nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f oraz 6g do SIWZ, 

stanowiących wzory umów dla części 1-8 zamówienia, po paragrafie 9 dodaje się paragraf 9a w 

brzmieniu: 

§ 9a. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, wynikającego z wystąpienia prionów, 

wirusów, bakterii, riketsji, mykoplazm, organizmów mykoplazmopodobnych lub innych 

patogenów, powodującego, że wykonanie umowy nie będzie możliwe lub będzie powodowało 

zagrożenie dla zdrowia lub życia, Zamawiającego, Wykonawcy lub osób trzecich, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości o takim zagrożeniu.  

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, za zgodą stron, umowa może być wykonywana w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia i życia Zamawiającego, Wykonawcy, osób trzecich i 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej 
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