
ANEKS NR 1  

do umowy nr ZP/31/055/D/20 z dnia 26.02.2020r. 

 
 
Zawarty w dniu  ………………………….r. w Gdańsku pomiędzy: 
 
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,                                                   
Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93, zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:  
mgr inż. Mariusza Milera – Kanclerza PG 
 
a 
LOTOS PALIWA Spółka z o.o  ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-
Północ w Gdańsku, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 6312, o kapitale zakładowym i wpłaconym 47 
222 000,00 zł, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, o numerze identyfikacyjnym  
NIP 583-10-23-182, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 893 z późn. zm.) 
 Regon 190966301, BDO 000021875, którą reprezentuje: 
Robert Kapica – Pełnomocnik 
Małgorzata Mardofel – Pełnomocnik 
zwanym dalej w treści Umowy: Wykonawcą 

 
Mając na uwadze, iż: 
 
Strony w dniu 26.02.2020r. zawarły umowę nr ZP/31/055/D/20, której przedmiotem jest „sukcesywna dostawa 
paliw płynnych dla Politechniki Gdańskiej, tj. benzyny bezołowiowej i olejów napędowych do samochodów, jachtów 
i sprzętu na terytorium Polski” 
 
 

Podstawą prawną do zmiany umowy jest §  8 ust. 1 pkt. a) umowy "strony dopuszczają możliwość zmiany 
postanowień umowy w sytuacji niewyczerpania całkowitej wartości umowy, o której nowa w § 5 ust. 1 umowy w 
terminie do dnia 09.03.2023r. w zakresie wydłużenia terminu realizacji" 
 

 

§1 

Na podstawie informacji Wykonawcy z dnia 16.01.2022 r. Strony zgodnie postanawiają na podstawie § 8 ust. 1 
pkt. a) umowy, że § 3 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: „Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 
25.02.2024r.” 

§2 

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

§3 

 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron/Aneks zawarto z 

zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym1. 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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