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Znak sprawy: SR-II.272.1.16.2020 

ANEKS NR 2 

z dnia 25.06.2021r. 

do umowy z dnia 16 października 2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla  

części nr 12, która jest współfinansowana z środków UE w ramach projektu pod nazwą  

„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego  

i Pińczowskiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.1 „Rozwój  

e-społeczeństwa”, Oś VII „Sprawne usługi publiczne” – polegających na „Wykonaniu 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków będących w zasobach geodezyjnych 

wskazanego wyżej zadania” 

 

zawarty pomiędzy: 

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790,   

reprezentowanym przez : 

Tomasza Plebana – Wicestarostę 

Mariusza Ścianę – Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym" 

a 

Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno- Kartograficznym w Krakowie Sp. z o. o.,  

z siedzibą w Krakowie, ul. K. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków, wpisaną do rejestru 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000049622, NIP: 

6760106919, REGON: 350646768  

reprezentowanym przez: 

Roberta Rachwała - Prezesa Zarządu  

Agatę Homa - Prokurenta 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”. 

§1 

Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust 1 pkt 1  

ustawy  

z dnia 11 września 2019r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019r. poz. 2020 z późn. zm.) oraz art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.  
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z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.), wobec stwierdzenia przez Zamawiającego wpływu 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony 

postanawiają dokonać zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego wydłużenie o 4,5 

miesiąca  

od pierwotnie określonego w § 2 umowy, to jest do dnia 1 marca 2022r.  
 

§2 

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.  

§3 
 

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.  

Integralną częścią aneksu jest wniosek wykonawcy którego treść uznano za zasadną. 

 

 

 

Zamawiający: 

WICESTAROSTA TOMASZ PLEBAN 

CZŁONEK ZARZĄDU MARIUSZ ŚCIANA 

 

 

 

Wykonawca: 

PREZES ZARZĄDU ROBERT RACHWAŁ 

DYREKTOR ZAKŁADU GEOINFORMACJI 

AGATA HOMA 

 

 

 

 

 


