
ANEKS NR 9 

z dnia 27.06.2022r. 

do Umowy Ubezpieczenia Generalnego z dnia 29.06.2021r. 

dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych Powiatu Kieleckiego 

od dnia 07.07.2021r. do dnia 06.07.2024r. 

 

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: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 

Mariusza Ścianę – Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy 

oraz  

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02 – 

676 Warszawa, prowadzącą działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w Krajowym 

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

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS: 0000010623, NIP: 

5262349108, REGON: 016029008, o kapitale zakładowym w wysokości: 236.509.000,00 zł, 

opłaconym w kwocie 236.509,00 zł, posiadającą uprawnienia (zezwolenia) do prowadzenia 

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

dnia 2 czerwca 2021r.,  

reprezentowaną na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 22.04.2020r. przez pełnomocnika: 

Zbigniewa Osińskiego – Managera Sprzedaży ds. współpracy z Brokerami 

 

§ 1 

W związku z włączeniem do zakresu ochrony ubezpieczeniowej pojazdu o numerze 

rejestracyjnym: TK 92050 w zakresie OC p.p.m., na podstawie § 5 ust. 3 pkt 3.1. i 3.2. 

dokonuje się zmian w Umowie w brzmieniu ustępu 1a w § 6. 

 „Dodatkowa składka z tytułu włączenia do ochrony ubezpieczenia nowego pojazdu wynosi 

428,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych) – pojazd nr rej. TKI U312” – 

ANEKS NR 1 z dn. 03.08.2021r. 

 „Dodatkowa składka z tytułu włączenia do ochrony ubezpieczenia nowego pojazdu wynosi 

428,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych) – pojazd nr rej. EPJ S070” – 

ANEKS NR 2 z dn. 20.08.2021r. 

 „Dodatkowa składka z tytułu włączenia do ochrony ubezpieczenia nowego pojazdu wynosi 

428,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych) – pojazd nr rej. TOS 16353” 

– ANEKS Nr 4 z dn. 12.01.2022r. 



 „Dodatkowa składka z tytułu włączenia do ochrony ubezpieczenia nowego pojazdu wynosi 

428,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych) – pojazd nr rej. PPL 3N18” – 

ANEKS Nr 5 z dn. 11.02.2022r. 

 „Dodatkowa składka z tytułu włączenia do ochrony ubezpieczenia nowego pojazdu wynosi 

428,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych) – pojazd nr rej. TK 2187C” – 

ANEKS Nr 7 z dn. 27.05.2022r. 

 „Dodatkowa składka z tytułu włączenia do ochrony ubezpieczenia nowego pojazdu wynosi 

428,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych) – pojazd nr rej. TK 4905M” – 

ANEKS Nr 8 z dn. 31.05.2022r. 

 „Dodatkowa składka z tytułu włączenia do ochrony ubezpieczenia nowego pojazdu wynosi 

428,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych) – pojazd nr rej. TK 92050” – 

ANEKS Nr 9 z dn. 27.06.2022r. 

§ 2 

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

§ 3 

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

dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                                           Wykonawca 

 

Starosta 

Mirosław Gębski 

 

Członek Zarządu 

Mariusz Ściana 

 
 

 

 
 
 
 


