
ANEKS nr 3 
                                                         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” 

 
Zgodnie z rozdziałem IV ust. 14 SIWZ, ust. 7 pkt 7.5 Opisu przedmiotu zamówienia – ZADANIE 

I, w których „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości m² 

powierzchni  wymienionych w rozdziale I do wykonywania czynności  

w zakresie utrzymania czystości i porządku w przypadku rezygnacji z wynajmowanej 

powierzchni”,  

- na podstawie oświadczenia z dnia 20.12.2021 r. znak OR-III.2512.16.2020 oraz  

- na podstawie §1 ust. 7, §6 ust. 4, §11 ust. 3 ww. umowy Strony zgodnie wprowadzają 

zmiany do łączącej je umowy: 

§ 1 
W związku ze zwiększeniem od  1 lutego 2022 r. powierzchni do sprzątania wewnątrz 

budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach o 281,16 m2   (15 pokoi biurowych, 2 toalety -

męska i damska oraz 2 pomieszczenia techniczne), poprzez zastosowanie przez 

Zamawiającego prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu, przy czym: 

1. Wartość miesięcznego wynagrodzenia brutto, wyliczona zostanie jako iloczyn:  

uśrednionej stawki miesięcznej brutto za 1 m2 powierzchni w wysokości  4,34 zł 

(uwzgledniającej kwotę wskazaną w Aneksie nr 1 z dnia 31.12.2020 r.  tj. 3 620,24 zł netto  + 



kwotę wskazaną w Aneksie nr 2 z dnia 21.01.2022 r.  tj. 3 790,56 zł netto) x łączna 

powierzchnia biurowa przeznaczona do sprzątania wynosząca 10 784 m2   

plus powierzchnia dodatkowa wynosząca  281,16 m2 z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Wartość  miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 powyżej, zmniejsza się  

o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), który jest 

dniem wolnym od pracy dla Zamawiającego. 

 
§ 2 
Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie. 
 
§ 3 
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 
§ 4 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2022 r.   
 
Zamawiający     
STAROSTA KIELECKI MIROSŁAW GĘBSKI     
WICESTAROSTA TOMASZ PLEBAN                                                                                     
Wykonawca 
 
ADAM BEŁZAK-  PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY 

EWA BEŁZAK- CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH 

 


