
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 3 
 

z dnia 21 listopada 2014 r. 

 

do porozumienia 33/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia wykonania prac 

remontowych ogrodzenia cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej we Wrocławiu przy  

ul. Działkowej, zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 26 sierpnia 2014 r. i aneksem Nr 2 z dnia 21 

października 2014 r., 

 

zawarty pomiędzy: 

Wojewodą Dolnośląskim – Panem Tomaszem Smolarzem 

i  

Gminą Miejską Wrocław – reprezentowaną przez Pana Wojciecha Adamskiego – 

Wiceprezydenta Wrocławia,  

o następującej treści: 

§ 1 

Zgodnie z § 9 ust.4 porozumienia 33/2014 strony wprowadzają następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 ustala się nie później niż na dzień: 

a) 25.11.2014 r. – dla realizacji odcinka S2, 

b) 2.12.2014 r. – dla realizacji odcinka S3 i dla wycinki drzew i krzewów ze względu  

na niszczenie ogrodzenia lub na kolizję z pracami remontowymi, znajdujących  

się wewnątrz cmentarza przy odcinkach S2 i S3.” 

2. § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„postanowienia, na mocy których umowa zostanie wykonana do dnia 25.11.2014 r. -  

dla realizacji odcinka S2 i i do dnia 2.12.2014 r.  – dla realizacji odcinka S3 i dla wycinki 

drzew i krzewów ze względu na niszczenie ogrodzenia lub na kolizję z pracami 

remontowymi, znajdujących się wewnątrz cmentarza przy odcinkach S2 i S3, a Rada 

OPWiM i Wojewoda będą uprawnieni do odstąpienia od finansowania: 

a) w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo 

zamówień publicznych, 

b) jeżeli wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy  

w terminach wskazanych w umowie lub wykonywał umowę w sposób sprzeczny z jej 

postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający należny tym miejscom 

szacunek i powagę,” 
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3. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Po sprawdzeniu wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia, 

Gmina przedłoży Wojewodzie sprawozdanie z wykonania tego zadania: 

a) w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury na Radę OPWiM, nie później jednak 

niż do dnia 1.12.2014 r. – dotyczy realizacji odcinka S2, 

b) w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury, nie później jednak niż do dnia 

12.12.2014 r. – dotyczy realizacji odcinka S3 i wycinki drzew i krzewów ze względu 

na niszczenie ogrodzenia lub na kolizję z pracami remontowymi, znajdujących  

się wewnątrz cmentarza przy odcinkach S2 i S3.” 

4. § 6 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „oryginał faktury, o której mowa w § 2 porozumienia, wystawionej przez wykonawcę  

na Radę OPWiM - dotyczy realizacji odcinka S2”. 

 

§ 2 

 

Pozostałe postanowienia porozumienia 33/2014 nie ulegają zmianom. 

 

§ 3 

 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa  

dla każdej ze stron. 

 

 

Wojewoda Dolnośląski: 

T. Smolarz 

 

Wiceprezydent Wrocławia: 

W. Adamski 
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