
Aneks nr 1
z dnia...^.,..1^.i........2022 r.1

do Umowy nr ZP/323/055/U/20 z dnia 22.01.2021 r. na wykonanie zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi hotelowej, restauracyjnej oraz konferencyjnej dla Politechniki Gdańskiej"

zawarty pomiędzy:

Politechniką Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk,
NIP 584-020-35-93; REGON: 000001620

reprezentowaną przez:
mgr inż. Mariusza Milera -- Kanclerza Politechniki Gdańskiej, na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Rektora Politechniki Gdańskiej
zwaną dalej „Zamawiającym"

a

EUREKA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11, 81-777 Sopot wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703958, posiadającą
REGON: 368754863 i NIP: 5851480451

reprezentowaną przez:
Agnieszkę Kisielewską - Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Wykonawcą"

wspólnie zwanymi dalej „Stronami"

W dniu 22 stycznia 2021 roku Strony po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w postaci usługi społecznej zawarły umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi
hotelowej, restauracyjnej, konferencyjnej dla Politechniki Gdańskiej.

W§ 4 ust. 1 Umowy Strony postanowiły, iż umowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku lub
cfo wykorzystania łącznej maksymalnej wartości umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Jednocześnie w § 4 ust. 2 umowy strony przewidziafy możliwość wydłużenia umowy na czas
określony, jednak nie dłużej niż do wykorzystania łącznej maksymalnej wartości umowy.

Zważywszy, że na dzień zawarcia niniejszego aneksu umowa została zrealizowana w ok. 42%
maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, strony na podstawie § 4 ust. 2
Umowy w związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych Strony zgodnie postanawiają wydłużyć termin obowiązywania umowy.

Jednocześnie z uwagi na odmienne stawki podatku VAT dla usługi konferencyjnej oraz usfugi
noclegowej, strony postanawiają wprowadzić do umowy na podstawie art. 144 ust. 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmianę nieistotną, która porządkuje to
zagadnienie. Na tej samej podstawie prawnej, strony doprecyzowały, iż w zakres przedmiotu umowy
wchodzi również usługa parkingowa, która była ujęta w ofercie Wykonawcy.

Mając powyższe na uwadze, strony postanawiają wprowadzić do umowy następujące zmiany:

* Za dzień zawarcia aneksu ustala się datę jego podpisania przez osobę upoważnioną przez Rektora
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§1

1. Treść § 1 ust. 1 umowy zostaje zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi hotelowej,
restauracyjnej, konferencyjnej oraz parkingowej zwanej dalej jako „Przedmiot Umowy"

2. Treść § 4 ust. 1 umowy zostaje zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony zawierają umowę na okres do dnia 31.12.2023r. lub do wykorzystania łącznej
maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy w zależności od tego, co
nastąpi szybciej, z tym zastrzeżeniem, iż łączny okres obowiązywania umowy od jej
podpisania nie może przekroczyć 48 miesięcy."

3. Treść § 5 ust. 1 zostaje zmieniona i otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączna maksymalna wartość umowy w całym okresie obowiązywania umowy wynosi:
995.016,66 zł. netto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy szesnaście złotych
66/100) plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką."

§2
Pozostałe postanowienia umowy, nieobjęte niniejszym aneksem, nie ulegają zmianie

§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
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EUREKA Sp.zo.o. (1)
Ul. Emilii Plater 7/9/11 81-777 Sopot
Tel. (58) 551 30 16, Fax (58) 348 65 89
NIP 585-148-04-51, Regon 368754863


