Un iverz ita Pa lacké ho
v Olomouci

ke

Smlouvě

o dílo

č.

Dodatek č. 1
PRF/2017/0365- Stavební opravy objektu Pevnost Poznání
ze dne 22. 11.2017
(dále jen "Dodatek

Objednatel:

č.

1")

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách
některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

a o změně a doplnění

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
619 89 592
CZ 619 89 592
ffsj9ei
Komerční banka, a.s. , pobočka Olomouc

se sídlem:
IČ:
DIČ :

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Rektor UP:

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D.

osoba oprávněná jednat ve věcech
realizace smlouvy:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických (dále jen "TDI"):
(dále jen "UP" nebo "objednatel")

a
Zhotovitel:
akciová

VW WACHAL

společnost

zapsaná v obchodním

se sídlem:
IČ:

rejstříku

a.s.

vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 2976

Tylova 220/17, 767 01,
25567225
CZ25567225
j89tauv
Komerční banka , a.s.

DIČ:

ID datové schránky:
bankovní spojení:

Kroměříž

číslo účtu:

Statutární

ředitel:

Ing. Wiliam Wachal

osoba oprávněná jednat ve
realizace smlouvy:

věcech

(dále jen "zhotovitel")
(všichni

společně

dále jen jako "smluvní strany",

jednotlivě

pak "smluvní strana")

Smluvní strany uzavřely níže
č. PRF/2017/0365 ze dne 22.
" občanský zákoník"):

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
11. 2017, a to podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

I.
1.

Smluvní strany uzavřely dne 22 . 11 . 2017 výše zmíněnou smlouvu o dílo (dále jen .. Smlouva"), kterou
se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými
technickými normami, v rozsahu, způsobem , v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy:
a)

řádně a včas provést stavební práce pod názvem "Stavební opravy objektu Pevnosti
Poznání" , na budově 17. listopadu 939/7, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, a to
v rozsahu daném přílohami č. 1 až 3 Smlouvy (dále jen "stavba") a

b) předat objednateli průvod ní dokumentaci dle článku ll. odst. 6 Smlouvy .
2.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku č. 1 je nutnost provést změnu termínu provedení stavby z důvodu
nepředvídatelných
vlivů
rezultujících ve větší časovou náročnost prováděných prací.
Nepředvídatelnými vlivy byly především potíže s demontáží stávajících nášlapných vrstev

v jednotlivých podlažích a dále s problematickým napojováním nově dodaných lamel ke stávající
nášlapné vrstvě. Podlahové skladby byly provedeny předchozím zhotovitelem, který z důvodu
insolvence práce nedokončil a nepředal, a proto nebyly dostupné veškeré doklady o všech použitých
materiálech a prvcích.

ll.
1.

Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedeného
se mění a nově zní následovně :

důvodu,

že ujednání v

čl.

111. odst. 2. Smlouvy

"Zhotovitel je povinen zahájit přfpravné práce a objednat potřebná zařfzenf a materiál bez
zbytečného prodlení po dni účinnosti této smlouvy. Dále se zavazuje zahájit stavební
práce dne 3. 1. 2018 a nejpozději téhož dne protokolárně převzít staveniště. Veškeré
stavební práce ve 2.NPa 3.NPbudou dokončeny nejpozději do 2. 2. 2018. Opravy podlah
v 1.NP budou dokončeny, a stavba bude tedy provedena nejpozději do 28. 2. 2018 včetně
předání celé průvodní dokumentace. Zhotovitel bere na vědomf, že práce mohou být
přerušeny dle čl. Vl. odst. 3. smlouvy. O dobu přerušení prací se prodlužuje termfn
dokončení stavebních prací."
111.

1. Ostatní ujednání Smlouvy

zůstávají

beze

změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel, který uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí, o této
zhotovitele informuje na e-mailové adrese uvedené v záhlaví.

skutečnosti neprodleně

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech s povahou originálu , z nichž objednatel obdrží
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoven!.

Za UP:

29. 01. zom

dne ......................... .

J4_ /

Za zhot~~.i!~le:
lO/J'
V Kromenz1 dne .......... : ........ ..... ..

2

