ANEKS NR 1
z dnia 10.02.2021r.
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 1:5001:5000 (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 6 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
Tomasza Plebana - Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Klusek
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym"
a
GCPS Sp. z o.o., ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin, NIP: 712 335 82 28
reprezentowanym przez:
Krystiana Blicharskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie „Stronami”.
Mając na uwadze, że prowadzone postępowanie na pełnienie obowiązków Inspektora
Nadzoru zostało unieważnione, co w konsekwencji uniemożliwia realizację niniejszej umowy
w sposób zawarty, strony do czasu wyboru Inspektora Nadzoru postanawiają dokonać zmiany
zawartej umowy w sposób następujący:
§1
W § 6 Umowy dodaje się ust. 7, w brzmieniu:

Do czasu wyboru/powołania Inspektora Nadzoru, czynności w zakresie kontroli i odbioru
wykonanych prac realizowane będą przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

§2
Zmianie ulega zapis § 7 ust. 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
Odbiór końcowy (a w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia w etapach - odbiór
każdego z etapów prac) odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej
odpowiednio przez Inspektora Nadzoru lub upoważnionych pracowników Zamawiającego
i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z tej kontroli.
Czynności w zakresie kontroli i odbioru prac dokonane przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego będą podlegały dodatkowej kontroli, dokonanej przez
wybranego/powołanego Inspektora Nadzoru, przed końcowym odbiorem prac.

§3
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
§4
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający:
Mirosław Gębski
Starosta
Tomasz Pleban
Wicestarosta

Wykonawca:
Krystian Blicharski
Prezes Zarządu
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