Aneks nr 21
do umowy wykonawczej nr 2243/GP/2015 z dnia 28 września 2015 r.
dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z
zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu
pn. "Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz
organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie
Stadionu Śląskiego w Chorzowie"
zwanej w dalszej części Umową wykonawczą, zawarty w dniu ….…….. 2021 r. w
Katowicach, pomiędzy:
Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029
Katowice, zwanym w dalszej części aneksu Województwem, reprezentowanym
przez:
___________________________________ - ____________________________________________,
___________________________________ - ____________________________________________,
a
Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, kapitał zakładowy: 249.911.100,00 zł,
NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części aneksu Spółką,
reprezentowaną przez:
Pana Jana Widerę – Prezesa Zarządu
o następującej treści:
W związku z faktem, iż w toku realizacji Umowy wykonawczej dotyczącej
wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury,
kultury
fizycznej
oraz
sportu
pn. „Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w
Chorzowie”
z
dnia
28 września 2015 r. realizowane są zadania związane z organizacją Mistrzostw
Świata w Sztafetach Lekkoatletycznych oraz Drużynowych Mistrzostw Europy w 2021
roku, Województwo i Spółka zawierają aneks, o następującej treści:
§1
1. Działając na podstawie postanowień działu VI ust. 4 pkt 4.6 Umowy wykonawczej
dotyczącej wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu
edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Prowadzenie działalności
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
z dnia 28 września 2015 r., zwanej w dalszej części aneksu Umową wykonawczą,
Województwo i Spółka zgodnie postanawiają podwyższyć ustaloną aneksem nr 18
oraz aneksem nr 19 do Umowy wykonawczej wysokość rekompensaty
wykonawczej na rok 2021 z kwoty 19 918 699,18 zł netto (słownie: dziewiętnaście
milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych 18/100) powiększoną o 23% podatek VAT, to jest 24 500 000 zł brutto
(słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty
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23 170 731,71 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt
tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 71/100) powiększoną o 23% podatek
VAT, to jest 28 500 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset
tysięcy złotych 00/100).
2. Zwiększenie rekompensaty przewidziane niniejszym Aneksem przeznacza się
na organizację imprez, promocję, zakup materiałów, wyposażenie i usługi oraz
pokrycie
kosztów
związanych
z organizacją Drużynowych Mistrzostw Europy 2021.
3. Rozliczenia wydatkowania dodatkowych środków przekazanych w ramach
rekompensaty na rok 2021, Spółka zobowiązana jest dokonać nie później niż do
dnia 04.02.2022r. na zasadach określonych umową wykonawczą na podstawie
zaktualizowanej „Prognozy rocznej wysokości rekompensaty wykonawczej na rok
2021 do umowy 2243/GP/2015 z dnia 28.09.2015 roku – Spółka Stadion Śląski”,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.
§2
Województwo i Spółka zgodnie postanawiają, iż przedmiotowe zwiększenie
rekompensaty zostanie przekazane jako dodatkowa transza rekompensaty zgodnie ze
zaktualizowanym „harmonogramem wpłat zaliczek rekompensaty – Spółka Stadion
Śląski” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu.
§3
1.
2.
3.
4.

Pozostała treść Umowy wykonawczej pozostaje bez zmian.
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Aneks z chwilą wejścia w życie staje się integralną częścią Umowy wykonawczej.
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Województwa
i Spółki.
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Województwo:

Spółka:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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