
ANEKS nr 2 
                                                         z dnia 21 stycznia 2022 r. 

 
do umowy zawartej w dniu  15 czerwca 2020 r. zawarty 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 do kontrasygnaty Nr 94/2021 z dnia 08.07.2021 r. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
a 
 
SKAREM Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 24, 37-450 Stalowa Wola 

wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144515, REGON 

831315157, NIP 8651671314,  

reprezentowanym przez: 

Adama Bełzak-  Prezesa Zarządu  

Ewę Bełzak- Członka Zarządu 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 
Na podstawie przepisów: 

- art. 142 ust. 5 pkt. 2) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.)  

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  

w 2022 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1690) 

oraz na podstawie §11 ust. 1 pkt 1) lit. c) i ust. 3 ww. umowy  a także pisma, które wpłynęło 

do Starostwa 25.10.2021 r. Strony zgodnie wprowadzają zmiany do łączącej je umowy: 

 
§ 1 
Od stycznia 2022 r. wynagrodzenie Wykonawcy określone w §6 umowy z dnia 15.06.2020 r.  

ulega zwiększeniu o kwotę dodatkowych kosztów jakie Wykonawca ponosił będzie  

w związku z wejściem w życie ww. przepisów: 

- wprowadzających wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, pochodnych od 

wynagrodzenia, kosztów zastępstwa urlopowego, kosztów zastępstwa chorobowego o 

kwotę 3 790,56 zł netto miesięcznie (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt 



złotych 56/100) powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury VAT. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany zostaje do przedkładania Zamawiającemu  co miesiąc listy płac, 

wskazującej dane liczbowe dotyczące poszczególnych składek, przedstawione w zestawieniu 

z miesiąca poprzedniego oraz do uaktualniania całej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia 

pracowników w przypadku każdorazowej zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia.  

 

§ 3 
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie. 
 
§ 4 
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

§ 5 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.   
 
Zamawiający   
Mirosław Gębski – Starosta Kielecki 

Tomasz Pleban - Wicestarosta                                                                                           
Wykonawca 
Adam Bełzak-  Prezes Zarządu Dyrektor Generalny 

Ewa Bełzak- Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomicznych 

 


