ANEKS NR 2
z dnia 13.08.2021r.
do umowy z dnia 14.08.2020r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych polegających
na Utworzeniu inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000(BDOT500) zgodnej
z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), dla zadania nr 19 zgodnie
z podziałem na zadania wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „Umową”.
Przedmiot umowy jest częścią projektu pod nazwą „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów:
Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” współfinansowanego ze środków UE
w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
zawarty pomiędzy:
Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44. 25 - 211 Kielce, NIP 959 16 45 790,
reprezentowanym przez :
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego
Tomasza Plebana - Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
Konsorcjum Firm w składzie:
1. Geores Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów - Lider Konsorcjum,
NIP: 813 03 33 566
2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR" Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław - Członek Konsorcjum, NIP: 792 00 03 549
reprezentowanym przez: Rafała Kraskę - Prezesa Zarządu - Lidera Konsorcjum
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 w związku art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy wprowadzającej ustawę Pzp (Dz. U.
z 2019 poz. 2020) oraz art. 15 r ust. 4 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, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego na
podstawie załączonych dokumentów przekazanych przez Wykonawcę, wpływu okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, Strony postanawiają dokonać
zmiany terminu wykonania Umowy.

W wyniku zmiany zapis § 3 ust. 1 i 3 pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. § 3 ust. 1 – „Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.09.2021r.”
2. § 3 ust. 3 pkt 2 – „Etap II: Ustala się termin wykonania prac: do dnia 20.09.2021r.”
§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..
Integralnymi częściami aneksu jest wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminy z uwagi na
ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 na realizację umowy wraz z uzasadnieniami,
oświadczeniem i korespondencją poprzedzającą.

Zamawiający:
Mirosław Gębski – Starosta
Tomasz Pleban - Wicestarosta

Wykonawca:
Rafał Kraska – Prezes Zarządu

