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ANEKS nr 1
do umowy z dnia 30 października 2020 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych dla części
nr 8, która jest wspófinansowana 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 18.03.2021 r. w Kielcach pomiędzy:
Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959-16-45-790,
reprezentowanym przez :
Tomasza Plebana – Wicestarostę
Mariusza Ścianę – Członka Zarządu
przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego
Agnieszki Trepki na mocy upoważnienia z dnia 01.07.2013 r.
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
Geores Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Targowej 3, 35-064 Rzeszów, wpisaną do
rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017108, NIP: 813-03-33-566, REGON:
690020005
reprezentowanym przez:
Rafała Kraskę – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami” wprowadzają zmiany do łączącej
je umowy.
§1
Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych oraz art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 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 3 miesiące od pierwotnie określonego w § 2 umowy to jest do
30.01.2022 r.
§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
§3
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Zmiany określone w §1 powyżej obowiązują z dniem podpisania.
§4
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną częścią aneksu jest wniosek
Wykonawcy którego treść uznano za zasadną.
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