Aneks nr 1
z dnia 4.02.2021 r.
do umowy z dnia 15 stycznia 2021 r.
zawarty w Kielcach 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 Skarbnika Powiatu - Marii Klusek
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
MEDISEPT Sp. z o. o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz, wpisaną do rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020407, NIP: 9460010016, REGON:
430566102,
reprezentowaną przez:
Przemysława Śnieżyńskiego – Prezesa Zarządu,
zwanego dalej „Wykonawcą”
Przedmiot zamówienia płatny: z działu 851 rozdziału 85195 § 4217
Na podstawie § 8 ust. 1 lit. a) 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:
„Przedmiot umowy obejmuje realizację Zadania V tj. dostawa dozowników na płyn do
dezynfekcji rąk – łokciowych 500 ml, symbol IM-DEZ-MLO11 w ilości 365 sztuk, zgodnie z
Zaproszeniem do składania ofert – Załącznik 1 nr niniejszej umowy oraz ofertą
Wykonawcy z dnia 23.11.2020r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.”
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2. § 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„Dostawa nastąpi w całości w terminie 20 dni kalendarzowych od daty podpisania aneksu
tj. do dnia 24.02.2021r.”
3. § 4 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:
„Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 wynosi netto 27 740,00,00 zł, a po uwzględnieniu 23% podatku VAT
tj. 6 380,20 zł wynagrodzenie brutto wynosi 34 120,20 zł /słownie: trzydzieści cztery
tysiące sto dwadzieścia złotych 20/100.”
§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.
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