
Aneks nr 2
do umowy nr 4/DRU/2020 na wykonanie systemu www i aplikacji na urządzenia mobilne 
przeznaczonej do obsługi monitoringu realizacji kwarantanny osób, co do których istnieje 

podejrzenie, że mogą być roznosicielami choroby zakaźnej COVID-19
z dnia 18 marca 2020 r. („Umowa”)

zawarty w Warszawie, w dniu  17 kwietnia  2020 r., pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji którego urząd posiada siedzibę w Warszawie przy 
ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa, NIP: 5213621697; REGON: 145881488, zwanym dalej  
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Pana Tomasza Napiórkowskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 18 marca 2020 r. 

a 

TakeTask S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 00-682, ulica Hoża 86, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII pod numerem KRS 0000660992, NIP 
7010661037, REGON 366478643, kapitał zakładowy w wysokości 129.663,00 zł w całości 
opłacony, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
Pana Sebastiana Starzyńskiego – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej 
reprezentacji

Zamawiający oraz Wykonawca zwani dalej również łącznie „Stronami” lub indywidualnie 
„Stroną”.

zwany dalej: „Aneksem”.

§ 1
Strony nadają następujące brzmienie ust. 1 w § 5 Umowy: 
„1. Łączne maksymalne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wynosi 2 682 926,82 
zł netto [słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia 
sześć złotych 82/100], co wraz z podatkiem VAT w wysokości 617 073,18 zł [słownie: sześćset 
siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 18/100] stanowi kwotę 3 300 000 zł brutto 
[słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych] (zwane dalej „Wynagrodzeniem”) i składa się 
z wynagrodzenia za realizację Zamówienia w łącznej kwocie 2 500 000 zł brutto oraz 
z wynagrodzenia za usługi dodatkowe w maksymalnej kwocie 800 000 zł brutto.”

§ 2
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.



§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4
Aneks zawarto w sposób elektroniczny, tj. z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych.

W imieniu Zamawiającego:                                  W imieniu Wykonawcy:

Tomasz Napiórkowski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług

W Ministerstwie Cyfryzacji
/podpisano elektronicznie/

Sebastian Starzyński
Prezes Zarządu

TakeTask S.A. z siedzibą w Warszawie
/podpisano elektronicznie/
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