
ANEKS NR 1 

z dnia  07.10.2021r. 

do Umowy Ubezpieczenia Generalnego z dnia 29.06.2021r. 

dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kieleckiego 

od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.06.2024r. 

 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszym aneksem postanowień Umowy, 

zgodną wolą jej Stron, tj.:  

Nabywcy: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 

291009372 

Odbiorcy: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, ul. Kasztanowa 39, 26 – 070 Łopuszno 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 

Tomasza Plebana – Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy 

oraz  

Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie przy ul. H. 

Raabego 13, 02 – 793 Warszawa, prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną                      

w Krajowym Rejestrze Sądowym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033284, NIP: 

5261033426, REGON: 012114579, posiadającym uprawnienia (zezwolenia) do prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej, obejmującej przedmiot zamówienia nr SR-II.272.1.6.2021            

z dnia 2 czerwca 2021r.,  

reprezentowanym na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 01.04.2021r. przez Pełnomocnika: 

Igę Sobinę – Underwritera w Biurze Regionalnym TUW „TUW” 

 

§ 1 

W związku z brakiem możliwości jednorazowego opłacenia polisy o numerze: GB32904025 

przez ww. Odbiorcę, na podstawie § 5 ust. 3 pkt 3.7. dokonuje się następującej zmiany                 

w Umowie: 

W § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu: 

„Składka płatana jednorazowo w terminie do dnia 31.08.2021r. przez ww. Odbiorcę                       

w wysokości: 11.751,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 00/100 

złotych), wynikająca z polisy o numerze: GB32904025, w związku z wystawieniem aneksu nr 

1 do wskazanej polisy będzie płatna w dwóch ratach w następujących terminach: I rata: 

8.050,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt 00/100 złotych) – termin płatności do dnia: 

31.08.2021r., II rata: 3.701,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset jeden 00/100 złotych) – 

termin płatności do dnia: 31.01.2022r.”   

§ 2 

Pozostałe postanowienia Umowy z dnia 29.06.2021r. pozostają bez zmian. 

 



§ 3 

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

§ 4 

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie oryginału,  

w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, zaś jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

             Zamawiający                                                                                           Wykonawca  

 

Starosta Kielecki 

Mirosław Gębski 

 

Wicestarosta 

Tomasz Pleban 

 

 

 


