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Aneks nr3
do umowy Nr 9/2018 z dnia 25 października 2018 r.

zawarty dnia 31 stycznia 2020 r.

pomiędzy:
Gminą Praszka, z siedzibą w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, NIP: 576 1487260, REGON:
151398592 reprezentowaną przez:
Jarosława Tkaczyńskiego - Burmistrza Praszki
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
Panem Wiesławem Hajdukiem zamieszkałym 70-786 Szczecin, ul. Botaniczna l3A,
prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej CEIDG pod nazwą: WIESŁA W JÓZEF HAJDUK
z siedzibą w 70-786 Szczecin, ul. Botaniczna l3A NIP:85 1-001-77-65,REGON:8102l2732
zwanym dalej Wykonawcą,

§l
W związku z wystąpieniem przesłanek określonych w § 8 ust. 2 pkt. b umowy nr 9/2018
z dnia 25.10.2018 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. .Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce", tj.
zmiany terminu realizacji umowy Wykonawcy robót budowlanych,
wprowadza się zmianyjak w treści niniejszego aneksu:

l) w § 3 ust.1 pkt b) otrzymuje brzmienie:
"Zakończenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego upływa w momencie rozliczenia
finansowego całości inwestycji, po odbiorze końcowym który planowany jest na dzień
21.07.2020 r."

§2
Pozostałe postanowienia umowy strony pozostają bez zmian.

§3 
Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia i stanowi integralną część umowy.

§4
Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiąjącego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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przywracająca i podtrzymująca jego funkcje
Nr umowy: RPOP.IO.02.00-16-0033/17-00
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