
    

   

 

 

Aneks nr 1 
z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
 
do umowy z dnia 27 kwietnia 2021 r. 
zawarty w Kielcach pomiędzy: 
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, 
REGON: 291009372, 

 Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 
Mariusza Ścianę – Członka Zarządu 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 
a 
Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. 
Towarowej 22, 42 – 600 Tarnowskie Góry, 
wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449784, NIP: 6452255919, REGON: 
277569159, kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł opłacony                  w całości, 
reprezentowaną przez: 
Komplementariusza Etna Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 22, 42 – 600 
Tarnowskie Góry wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656096, NIP: 6452549710, 
REGON: 366188595, reprezentowana przez: 
Marka Jacka Błaszkowicza – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
Na podstawie § 8 ust. 1 lit. n) i ust. 2 ww. umowy oraz w związku z oświadczeniem Zamawiającego o 
skorzystaniu z prawa opcji, Strony zgodnie wprowadzają zmiany do łączącej je umowy: 
§ 1 
1. § 1 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie: 
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach Zadania VII 
maseczki chirurgiczne producent WINSUN, model: jednorazowa maska medyczna w ilości 819 
opakowań (a’50) zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia 16.11.2020 r., stanowiącą Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 
2. § 1 ust. 3 pkt 1) umowy otrzymuje nowe brzmienie: 
Zadanie VII – maseczki chirurgiczne typu II w ilości 819 opakowao, 
3. § 2 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: 
Zadanie VII: 
I etap – do 10 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia: 7 maja 2021 r. w ilości  minimum 327 
opakowao 
II etap – do 20 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia: 17 maja  2021 r.                           w 
pozostałej ilości  opakowao 
4. § 4 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie: 
Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 
1 wynosi netto 9 858, 33 zł, a po uwzględnieniu 8% podatku VAT, tj. 608, 67 zł, koszt brutto wynosi 
10 647, 00 zł (słownie brutto: dziesięd tysięcy sześdset czterdzieści siedem  00/100 złotych), w tym: 
Zadanie VII – za dostawę maseczek chirurgicznych wynosi brutto10 647, 00  zł, w tym cena 
jednostkowa brutto za 1 opakowanie maseczek chirurgicznych wynosi 13, 00 zł. 



    

   

 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, zaś jeden dla Wykonawcy. 

§ 4 

Aneks obowiązuje od dnia jego podpisania.  

 

     ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 

 

 

 
Starosta Mirosław Gębski 
Członek Zarządu Mariusz Ściana 
Wykonawca Marek Błaszkowicz 
 


