Aneks nr 1

do umowy nr IOS.7013.11.2020 z dnia 21 lipca 2020r. na wykonanie dziela w postaci dokumentacji projektowej techniczno^
kosztorysowej dotycz^cej zadania „3uciowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku urzedu gminy w Brudzewie" sporzq_dzony
wdniu 30 pazdziernika 2020r. zawarty pomiedzy:
1. Gmin^Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 3;udzew, NIP: 668-19-23-110, REGON: 311019409 reprezentowan^pi^ez Pana:
Pawla Jacaszka

•• Zast^^pc^ Wojta Gminy Brudzew

zwanq^dalej "Zleceniodawca",

^. Panem Waldemarem Jankowiakieni prov/aclz^cym dziatalnosc pod nazw^ P.H.U. „ E L E K T R O - I N S T A L " Waldemar Jankowiak,
z siedzib^ Cichow 34, 62-720 Brudzew, HP: 338-132-16-70. REGON: 311002366, wpisan^ do Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dziaialnosci Gospodarczej zwana;_dak;j „Wykonawc^".

zostal zawarty aneks o nast^pq^cei tresci:
W wyniku wejscia zycie zmian wprowadzonych w ustawie reguluj^cej prawo budovvlane oraz nowych wytycznych dotyczacych
montazu instalacji fotowoltaicznej o mooy znamionowej wiekszej niz 6,5 kW. Od 19 wrzesnia 2020 r. inwestorzy planuj^cy zakup
instalacji musz^ uzgodnic swoj projekt z rzeczoznawc^do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Wiq^ze si^ to zatem z uzyskaniem
dodatkowych uzgodnieri branzowych i naniesieniem w projekcie wymaganych zabezpieczen, a co za tym idzie podwyzszonymi
kosztami wykonania umowy zawarcie w/w aneksu jest w pelni uzasadnione.
§1
1. § 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe nast^puj^ce brzmienie: .Przyjmuj^cy zamowlenie zobowiq^zany jest oddac ukohczon^
dokumentacji w terminie do dnia 20 gii.dnia 2020r."
2.

§ 3 ust. 1 umowy oirzymuje nowe nast^puj^ce brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaj^ wynagrodzenie
w kwocie:
Netto:

3 800,81 [zl]

VAT (23%)

874,19 [zt]

Brutto:

4 675,00 [zl]

(slcwine: trzy tysi^ce osiemset zloty 81/100)
{siov.'nje: osiemset siedemdziesi^t cztery ziote 19/100)
(stownie: cztery tysi^ce szescset siedemdziesi^t piec zloty 00/100)

§2
W pozostafym zakresie umowa pozostaje bez zmian.

Aneks wchodzi w zycie z dniem 30 pazdzierniKa 2020r.

§4
Niniejszy aneks sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiajacego i jeo.
Wykonawcy.

