
 

 

ANEKS NR 2/2015 

z dnia 17 sierpnia 2015 r. 

do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r.  

w sprawie w sprawie partnerstwa przy realizacji w roku 2015 przedsięwzięcia pod nazwą  

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi w m. Gracze” 

zawarty pomiędzy: 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego działa: 

1. Starosta Opolski – Henryk Lakwa 

2. Wicestarosta Opolski – Leonarda Płoszaj 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz 

a 

Burmistrzem Niemodlina – Dorotą Koncewicz 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Domalewskiej 

1. Zmianie ulega treść § 2 Porozumienia, który przyjmuje następujące brzmienie: 

„Całkowity koszt przedsięwzięcia po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego wynosi 1.635.743,42 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset 

czterdzieści trzy złote 42/100) w tym: roboty budowlane wg kosztorysu ofertowego 1.620.368,42 zł 

(słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 42/100), nadzór 

inwestorski 15 375,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)”. 

2. Zmianie ulega treść § 3 Porozumienia, który przyjmuje następujące brzmienie: 

„Łączna wysokość nakładów partnerów w kwocie 850.102,96 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy 

sto dwa złote 96/100) stanowić będzie wkład własny do realizacji przedsięwzięcia w 2015 r. zgłoszonego 

w ramach NPPDL – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 

3. Zmianie ulega treść § 4 Porozumienia, który przyjmuje następujące brzmienie: 

„Powiat Opolski pokryje koszty realizacji przedsięwzięcia w wysokości nie wyższej niż 840.102,96 zł 

(słownie: osiemset czterdzieści tysięcy sto dwa złote 96/100)”. 

4. Aneks niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Powiatu 

Opolskiego i 1 egz. dla Burmistrza Niemodlina. 
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5. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 

6. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
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