A N E K S do umowy nr 0/4/2017

zawartej w dniu 17 maja 2017 r:

zawarty w Zielonej Górze dnia 30 listopada 2018r. pomiędzy:

Regionalnym

Centrum Animacji Kultury, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 11,

65 - 431 Zielona Góra NIP 929-10-19-806,
działają:

zwanym dalej Zamawiającym,

w imieniu i na rzecz którego

1/ Izabela Kumor - Pilarczyk (dyrektor),
2/ Izabela Suchowacka - Woźniak (główna księgowa),

a
Przedsiębiorstwem
Żary,

Budowlanym

"JANBUO" spółka z O.o.,Z siedzibą w Zarach pod adresem:

ul. Okrzei 104, KRS 0000062957,

REGON 970710644,

NIP 928-17-10-197

68-200

, zwanym dalej

Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:
1/ Piotr Kamiński - Prezes Zarządu
2/ Tomasz Gemiński - Członek Zarządu
PREAMBUŁA
1. Strony zgodnie oświadczają, że:
a. dnia 17 maja 2017 r. zawarły umowę numer D/4/2017 dotyczącą zamówienia pn."Przebudowa
i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury", zwaną dalej "Umową",
b. podczas wykonywania Umowy zaistniały okoliczności, uzasadniające zmianę terminu wykonania
Umowy, których to okoliczności nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy, a których
szczegółowy opis zawiera pkt. 1 na pierwszej stronie pisma Wykonawcy z dnia 14 listopada 2018 r.,
stanowiącego załącznik do niniejszego aneksu,
2. w związku z oświadczeniami stron zawartymi w ust. 1 powyżej, strony działając zgodnie z § 20 ust. 1
pkt 2 e § 20 ust. 1 pkt 3 a i b ppkt 3 Umowy zawierają aneks do Umowy o następującej treści:

§1
Strony zgodnie postanawiają zmienić treść § 3 ust. 1 ww. umowy, który otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca zobowiqzuje się wykonać całość zamówienia w terminie do dnia 28 lutego 2019 r."
§2
W pozostałym zakresie postanowienia

Umowy nie ulegają zmianie.
§3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§4
iących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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