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Aneks nr 13 do UMOWY 7243.14.2014zdnia27 mĄa2014

r.

Zawarly w dniu 01.01.2020 r, pomiędzy:
Gminą Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła ll
zw aną dalej Organizatorem,
reprezentowaną przez:
M a ria na Błach uta - Bu

rm

1

istza Czechowic-Dziedzic

a

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej

w

Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul, Drzymały 16, NlP 6521723715,
zw aną d a ej O perato re m, re preze ntowa n ą przez:

sp. z

o.o,

l

Rafała Kupczaka - Prezes Zarządu
Na podstawie ań. 4, ań..6 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia.
23.10.2007 r. Nr 137012007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transpońu pasazerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr
1191/69i (EWG) Nr 1107170 (Dz,Urz. UE L315l1 z 3.12,2007 r.), zwanego dalej
Rozporządzeniem 137012007 oraz arl,,52 - arl,54 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (tj Dz. U. z2018.2016 ze zm.),
Organizator i Operator łącznie zwani dalej ,,Stronami" lud oddzielnie kazdy z nich ,,Stroną"
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczajątakże, ze są upoważnieni
do zawarcia niniejszego Aneksu do Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony
nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osob występujących
w imieniu reprezentowanych Stron umozliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym
zaciąganie zobowiązańnazecz reprezentowanego podmiotu, oświadczająteż,żenie jest im
znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych
przez Strony w niniejszym Aneksie do Umowy.

§1
Strony postanawiają zmienić umowę nr 7243.14.2014 z dnia 27 maja 2014 r,, ktora została
zmieniona Aneksem nr 1 do umowy z dnia 1 stycznia 2015 r., Aneksem nr 2 do umowy z dnia
25 listopada 2015 r., Aneksem nr 3 do umowy z dnia '1 stycznia 2016 r,, Aneksem nr 4
do umowy z dnia 22 lutego 2016 r., Aneksem nr 5 do umowy z dnia 1 6 maja 2016 r., Aneksem
nr 6 do umowy z dnia 31 sierpnia 2016 r., Aneksem nr 7 do umowy z dnia 1 stycznia 2017 r
Aneksem nr 8 do umowy z dnia 1 czerwca 2017 r., Aneksem nr 9 do umowy z dnia 1 stycznia
2018 r,, Aneksem nr 1Q z dnia 02.1ipca 2018 r. Aneksem nr 11 z dnia 01 stycznia 2Q19 r.
Aneksem nr 12 z dnia 04 grudnia 2019 r. w ten sposób, ze § 3 pkt 8 umowy otzymuje
brzmienie:
,,Przewidywanałączna wysokośó rekompensaty w okresie realizacji niniejszej umowy wynosi:
45 194 668,97 złoty7(czterdzieścipięć miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset
sześćdziesiątosiem'-złotei 971100) według stawki rekompensaty za wkm ustanowionej
dnia 31 grudnia 2019 roku
Zarządzeniem Nr ŻŻlllg Burmistrza Czechowic-Dziedzic
stanowiący m załączni k do n n iejszego aneksu. "

z

i

§

§2
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§3
1.

2.

Aneks wchodzi w zycie z dniem 01.01 .2020 r.
Aneks porządzono w tzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Organizatora
jeden dla Operatora.

Organizator:

Operator:
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KONTMSYGNATA SKARBNIKA
PRzEDslĘBlOR§Two l(oilUt{lKACJl MlE sKlEJ
w Czechowicach-Dziedzicach §p. z o.o.

43-502 Czechowice,Dziedzice, ut. Drrymaty 16
teL.32/ 275-97-78 fax 32/ 275-43-73
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