Informacja o zmianach w Zapytaniu Ofertowym nr 3/InterMarE/2021:
Data upublicznienia zmiany: 01.04.2021 r.
Zakres zmiany:
We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/InterMarE/2021
wprowadza się następujące zmiany:
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§ 10 wzoru umowy przyjmuje następujące brzmienie:

Niewypełnienie przez którąkolwiek ze Stron któregokolwiek z obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień, jeżeli ich wykonanie było niemożliwe z
uwagi na działanie siły wyższej, pod warunkiem, że Strona dotknięta działaniem siły wyższej
podjęła niezbędne kroki prewencyjne, wykazała należytą staranność oraz dążyła w inny sposób do
zrealizowania warunków i postanowień Umowy.
Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją sytuację zewnętrzną, nadzwyczajną i niemożliwą do
przewidzenia, której skutkom żadna ze Stron nie może zapobiec nawet przy dochowaniu
najwyższej staranności.
Za działanie siły wyższej Strony nie uznają w szczególności:
a. zdarzenia zawinionego przez Stronę lub przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada
albo przez podmiot stowarzyszony, zależny lub dominujący w stosunku do Strony,
b. braku odpowiednich środków finansowych.
c. czasowy lub stały brak dostępu Sal Konferencyjnych do Internetu.
Strona dotknięta działaniem siły wyższej, powiadomi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
od momentu, w którym Strona dowiedziała się, lub powinna była się dowiedzieć o zaistnieniu
okoliczności stanowiących siłę wyższą, w formie pisemnej, drugą Stronę o wystąpieniu działania
siły wyższej oraz przewidywanym czasie jej trwania, jak również o ustaniu działania siły wyższej,
wraz z przedstawieniem odpowiednich dowodów. W braku takiego powiadomienia, okoliczności
nie będą uznane za siłę wyższą.
W przypadku, w którym z uwagi na zakazy, obostrzenia i ograniczenia obowiązujące w związku z
trwająca pandemią COVID- 19 lub rozwój sytuacji epidemicznej, Zamawiający uzna, że nie realizuje
Targów w całości lub w części, to da Wykonawcy powiadomienie o odstąpieniu od realizacji Targów
w całości lub w części. W takim wypadku umowa wygasa, a Zamawiający nie będzie zobowiązany
do zapłaty Wykonawcy żadnych należności. Jeżeli Umowa została wykonana w części, to wygasa w
takim wypadku wyłącznie w części dotychczas niewykonanej.”

