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ANEKS nr 2 

z dnia 18 maja 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 

Tomasza Plebana – Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy  

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”. 

 

 

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 

2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, wobec stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wydłużenia umów 

nadzorowanych przez Wykonawcę, które miały wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania 

umowy spowodowane okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19 zmienia się 

również termin Wykonawcy który sprawuje nad nimi nadzór. Strony postanawiają dokonać 

zmiany terminu wykonania Umowy. 

§1 

§ 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, otrzymuje brzmienie: 

„zakończenie realizacji umowy – 13.10.2021r., z zastrzeżeniem ust. 4.”  
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§2 

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.  

 

 

§3 
 

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający: 

Mirosław Gębski – Starosta 

Tomasz Pleban – Wicestarosta 

Wykonawca: 

Adam Bryłka 

 


