Aneks nr 9
z dnia 11 stycznia 2021r.
do umowy z dnia 24 kwietnia 2020r.
zawarty w Kielcach pomiędzy:
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP:
9591645790, REGON: 291009372,
 Odbiorca – 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 – Marii Klusek
a
AGENCJĄ OCHRONY OSÓB I MIENIA ‘’JUSTUS” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Skotnickiej 230, 30 – 394 Kraków, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000123065, NIP: 6772137848, REGON: 357138638
oraz
‘’JUSTUS D. W. A.” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skotnickiej 230, 30 – 394
Kraków, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000085266, NIP: 6782844211, REGON: 356337436
i
”JUSTUS PATROL” SP. Z O. O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skotnickiej 230, 30 – 394
Kraków, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000257421, NIP: 6772270990, REGON: 120272270,
reprezentowanymi przez:
Ewę Buczkowską – na podstawie Pełnomocnictw z dnia 01.04.2020r.
zwaną dalej „Wykonawcą”
Na podstawie przepisów:
 art. 142 ust. 5 pkt 2) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z
2020r. poz. 2207),
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. (Dz. U. z
2020r. poz. 1596)

oraz na podstawie § 15 ust. 1 lit. b) i ust. 4 ww. umowy, a także pisma Wykonawcy z dnia
10.12.2020r. Strony zgodnie wprowadzają zmiany do łączącej je umowy oraz aneksów nr 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:
§1
W § 10 umowy z dnia 24.04.2020r. po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:
„Od stycznia 2021r. wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 10 ust. 1 umowy ulega
zwiększeniu o kwotę dodatkowych kosztów jakie Wykonawca będzie ponosił w związku z
wejściem w życie ww. przepisów:
 wprowadzających wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz pochodnych od
wynagrodzenia o kwotę 1.141,56 zł miesięcznie (słownie: tysiąc sto czterdzieści jeden
56/100 złotych) powiększoną o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury VAT,
 regulujących dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości
20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danym roku. Kwota dodatku została uśredniona ryczałtem na 2021 rok i wynosi 57,16 zł
miesięcznie (słownie: pięćdziesiąt siedem 16/100 złotych) powiększona o podatek VAT
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.”
§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 wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2021r.
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