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ANEKS nr 4 

z dnia 01.10.2021r. 

 

do umowy z dnia 18 marca 2021r. dotyczącej wykonania usługi pn. Monitoring i nadzór 

techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 oraz bazy 

GESUT zgodnych z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniach BDOT500 

i GESUT, zawarty w Kielcach pomiędzy:    

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44,  25 - 211 Kielce, NIP 959-16-45-790,   

reprezentowanym przez : 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 

Stefana Bąka – Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Głównego Księgowego 
Agnieszki Trepki na mocy upoważnienia z dnia 08.07.2021r., 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”            

a  

Adamem Bryłka prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe GROMA Adam Bryłka z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 6/10d,  

40-013 Katowice, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:634 247 99 25, REGON: 241940765 

reprezentowanym przez: 

Adama Bryłkę - właściciela 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie - „Stronami”. 

 

W związku z  § 12 ust. 1 oraz  § 11 ust. 5 ww. umowy  Strony  zgodnie wprowadzają zmiany 

do łączącej je umowy: 

§1 

§ 3 ust. 1 pkt 6 Umowy zostaje zmieniony poprzez wskazanie nowego adresu mailowego  

Zamawiającego i otrzymuje brzmienie: 

„przedstawiania Zamawiającemu raportów z realizacji prac za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: Kowalczyk.P@powiat.kielce.pl do 10 dnia każdego miesiąca za 

miesiąc miniony z przebiegu realizacji usługi,” 

§2 

§ 5 ust. 3 Umowy zostaje zmieniony poprzez zmianę osoby odpowiedzialnej za realizację 

umowy ze strony Zamawiającego i otrzymuje brzmienie: 
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„Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

jest Pan Paweł Kowalczyk, tel. 41 200 14 01, e-mail: Kowalczyk.P@powiat.kielce.pl” 

§3 

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.  

§4 

Zmiany określone w § 1 i § 2 powyżej obowiązują z dniem podpisania. 

 

§5 
 

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający: 

Mirosław Gębski – Starosta 

Stefan Bąk – Członek Zarządu 

Wykonawca: 

Adam Bryłka - Właściciel 
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