Aneks
z dnia 23 maja 2022 r.
do umowy zawartej w dniu 17.03.2022 r. pomiędzy:
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790,
REGON 291009372
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44,
25-211 Kielce
reprezentowanym przez:
Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego,
Tomasza Plebana - Wicestarostę Kieleckiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
Arturem Pedrycem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ART-SERWIS
Artur Pedryc, z siedzibą w Masłowie Pierwszym, ul. Modrzewiowa 14, 26-001 Masłów,
wpisanym

do

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

o

Działalności

Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6561852152, REGON 260454797
reprezentowanym przez:
Artura Pedryca,
zwanym dalej „Wykonawcą".
Umowa finansowana z działu: 750, rozdziału 75075, paragrafu 4300
§1
Na podstawie § 8 ust 1 pkt 1 Strony zgodnie postanawiają, że jednorazowo:
zwiększa się liczba stron z 16 na 20 w majowym Wydawnictwie oraz zwiększa się liczba
stron w czerwcowym Wydawnictwie z 16 na 24 strony.

w związku z tym § 3 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„Za realizację umowy Wykonawca otrzymywać będzie z tytułu jednego Wydawnictwa
objętego przedmiotem zamówienia tj. 4 000 szt. egz.: wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości 7 128,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem 00/100
złotych), w tym należny podatek VAT w stawce 8 %, za wyjątkiem wynagrodzenia za
Wydawnictwo

w

miesiącu

maju

2022

roku,

za

które

Wykonawca

otrzyma

wynagrodzenie w wysokości 8 748,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy siedemset
czterdzieści osiem 00/100 złotych),, w tym należny podatek VAT w stawce 8%" oraz w
miesiącu czerwcu 2022 roku, za które Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
10 368,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych),
w tym należny podatek VAT w stawce 8%".

§2
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
§3
Postanowienia aneksu obowiązują od dnia podpisania.
§4
Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
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