Aneks nr 1
do UMOWY NR DO-19/MC/17 z dnia 18.12.2017 r.
zwanej dalej „Umową”, zawarty w dniu 20.11.2018 r. zwany dalej „Aneksem”,
pomiędzy:
Gminą Dąbrowa Górnicza reprezentowana przez Prezydenta miasta z upoważnienia, którego
działa Pani Małgorzata Gradzik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza, posiadającym
REGON: 276754676, NIP: 6291522805 zwaną w dalszej części Aneksu Zamawiającym
a
Sygnity Spółka Akcyjna,
z siedzibą przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 586-000-52-93, REGON: 190407926,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000008162,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
Przemysława Sławiarza - działającą na podstawie pełnomocnictwa.
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
§1
1.

W Umowie wprowadza się następujące zmiany:
a. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31.12.2019 r.”
b. W § 5 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:
„Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
łączne w wysokości 22 800,00 pin netto, tj. 28 044,00 pin brutto (słownie brutto:
dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści cztery 00/100) w tym:
a) opłata abonamentowa - 21 600,00 pin netto tj. 26 568,00 pin brutto.
b) dodatkowa przestrzeń dyskowa - 1 200,00 pin netto tj. 1 476,00 pin brutto”
c. W § 5 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie:
„W kwocie brutto określonej w ust. 1 a uwzględniono wszystkie koszty związane
z
realizacją
przedmiotu
umowy,
w
tym
podatki
i
opłaty
(w szczególności podatek VAT).”
d. W § 5 dodaje się ust. 3a, który otrzymuje brzmienie:
„Zapłata wynagrodzenia za rok 2019 nastąpi jednorazowo z góry na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę nie później niż do dnia 27 grudnia 2018 r.”

2.

Integralną częścią Umowy jest zamówienie z dnia 20.11.2018 r.

3.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§2
1.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

