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ANEKS nr 2 
                                                                 z dnia 29.06.2021 r. 
do umowy zawartej w dniu 11.12.2019 r. w Kielcach pomiędzy:  
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
NIP: 9591645790, REGON: 291009372, 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 
Tomasza Plebana – Wicestarostę 
przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego Agnieszki 
Trepki na mocy upoważnienia z dnia 01.07.2013 r., 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
Andrzejem Parandykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Parandyk Szkoła 
Jazdy Piekoszów, ul. Jarzębinowa 7, 26-065 Piekoszów wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9590010747,  REGON: 290831354, 
reprezentacja osobista 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W oparciu o § 8 ust. 1 i 2 oraz  w związku zwnioskiem Wykonawcy z dnia 25 czerwca 2021 r. Strony 

zgodnie wprowadzają zmiany do łaczącej je umowy: 

   
§ 1 

§ 1 ust. 2 umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Kurs będzie realizowany sukcesywnie od grudnia 2019 r. do czerwca 2021 r. Zamawiający 
skieruje w tym okresie na kurs łącznie 20 uczniów, w następujących terminach: 

a) w grudniu 2019 r., jednakże nie później niż do dnia 31.12.2019 r. – minimum 10 osób 
(uczniowie klasy III); 

b) następnie będą dołączać kolejne osoby (max 10 osób klasy II), które ukończą 18 lat i będą 
posiadaczami prawa jazdy kat. B. 

Ze względu na ograniczenie funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, 
odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie egzaminów w ramach organizowanego „Kursu 
prawa jazdy kategorii C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną”, spowodowane zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czas ukończenia kursu przez Uczestników klasy III, 
kształcących się w zawodzie kierowca-mechanik, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie jest możliwy.  
Czas realizacji kursu dla Uczestników klasy III, kształcących się w zawodzie kierowca-mechanik zostaje 
wydłużony do dnia 31 grudnia 2021 r., zarówno część teoretyczna jak i praktyczna egzaminu. 
Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia dowolnej liczby osób między różnymi terminami 
kursu”.  
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§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Zmiany obowiązują od dnia podpisania niniejszego Aneksu. 

 

§ 4 

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
Wicestarosta  
Tomasz Pleban 
Członek Zarządu 
Mariusz Ściana  
Andrzej Parandyk 
 
 


