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ANEKS NR 1
ZARZĄDU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2014 r.
do Porozumienia z dnia 31 października 2014r.
pomiędzy Powiatem Sokołowskim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez członków Zarządu
Powiatu :
1. Leszek Iwaniuk - Starosta Sokołowski,
2. Marta Sosnowska - Wicestarosta, a Gminą Bielany, dalej zwaną „Gminą”, reprezentowaną przez:
1. Zbigniew Woźniak - Wójt Gminy, o następującej treści :
§ 1. W Porozumieniu zawartym w dniu 31.10.2014r. w którym zostały określone warunki przekazania
Gminie przez Powiat zadań z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej na terenie gminy Bielany,
polegające na profilowaniu z uzupełnieniem pospółką żwirową poboczy dróg kategorii powiatowej:
1) 3939W, na odcinku Bielany Jarosławy – Wyszomierz
2) 4229W, na odcinku Kowiesy – Paczuski Duże, wprowadza się następujące zmiany:
- § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Termin realizacji zadań – 24.12.2014 rok.
2. Gmina udziela Powiatowi na przedmiot Porozumienia pisemnej gwarancji na okres 36 m-cy
na roboty będące przedmiotem zamówienia. Okres rękojmi na przedmiot Porozumienia wynosi 36 m-cy.
3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia
przedmiotu umowy.
4. Gmina udziela Powiatowi rękojmi za wady przedmiotu porozumienia zgodnie przepisami Kodeksu
cywilnego.
5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz prac
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia
usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
6. Jeżeli Gmina nie usunie wad w terminie ustalonym przez Powiat to Powiat może zlecić usunięcie
wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Gmina.”.
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starosta Sokołowski:
Leszek Iwaniuk
Wójt Gminy:
Zbigniew Woźniak

