
Umowa o dzielo Nr J.?.lZOf o

zawarta w dniu 04.05.2010 r. pomigdzy Powiatem pultuskim reprezentowany m przez zarzqd
Powiatu, w imieniu kt6rego dzialaj4:
1. Starosta Puhuski - Andr.zei Dolecki
2. CAonek Zarz4du Powiatu w pultusku - Wieslaw Cienkowski
zwanym dalei ,,Zamawiai4cym,, a rzecznznawcq mai 4&owym Jerzym Jankowskim zam.

, zlvanym dalej ,,Wykonawc4,,.

$1
Do zawarcia niniejszej umowy nie stosuje sip przepis6w ustawy z dnia 29 styczria 2004 r.
Prawo zam6wiefi publiczrych @2.tJ.22007 r. Nr 223, poz. 1655 ze 7rn. -,oi.Apkt g ustawy)

A t

Zamaitajqcy powierza a Wykonawca przyjmuF wykonanie:
- szacunkrr pozwalai4cego na ustalenie ceny nieruchomosci gruntowej sprzedawanej'ruzytko\erdkom 

wieczystym, poloZonej w obigbie i. gminie zatory, ozniczonej numeiami dzialek'834,,835 i 836/1 o i4cznej pow 2,5252 lna, fla poczet kt6rej zalicza siE kwttp r6wnE wartodci
prawa uzytkowania wiec4ystego, okredlon4 wedlug stanu na dzien sprzida;zy - igodnie z arr. 69
ustawy z dnia 21 sierpnia 7997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z'200i r. Nr 261, poz.
2603 zezm.),

' Nieruchomos6 stanorffi wlasnosi skarbu panstwa na podstawie ksiEgi wieczystej Nr 37936
prowadzonej przez sqd Rejonowy w pultusku - w r-rzytkowaniu wiec-rvstym Roberta Jerzego
saryeckiegg i Malgorzaty Sameckiej na prawach. wsp6lnosci ustawowel w yz czpsci oraz
Andrzeja szczepana ogniewskiego i Urszuli Ewy ogniewskiej na prawach wip6lnosci
ustawowej w t/2 czeici.

' Ustalenie ceny tej nieruchoqogci jest niezbEdne w celu jej sprzedazy uzytkownikom
wieczystym w drodze beryrzetargowej na zasadach art. 32 ust. I i ust. 1a oraz Nt.3i ust. 2 pkt 5
ustawy o gospodarce nieruchomoSciami.

Wycena nieruchomo6ci winna bye rymnunu ,|oL" ,,
- ustawq z dma 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami @2.U. z 2004 r. Nr 261,

po2.2603 ze ztn.)
- rozporz4dzeniem Rady Ministr6w z drtta 2l wrzeinia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomo6ci

i sporz4dzania operatu szacunkowego @2.U. Nr 207, poz. 2109 ze nn.).
wykonawca ekspertyzy zobowi4Tany jest zapewni6 sftonom udziai w czynnosciach
wynikaj4cych z procesu wyceny (np. oglEdziny nieruchomodci).
Udziai ten winien byi udokurnentowary w operacie z wyceny.
Raport z wyceny powinien uwzglEdnia6 stan prawny obowiqzuiqcy w dniu przedstawienia
wyceny Zarnwiaj 4cemu.

Shony ustalily,
do  31 .05 .2010 r .

s4
ze przednl,iot zam6wienia opisany w $ 2 bEdzie wykonany w terminie

9)
wykonawcy przysfuguje wynagrodzenie okeslone w protok6le z rokowan z dnia27.04.2010 r.
w wysokodci 488 zl brutto (slownie: czterysta osiemdziesi4t osiem zlotych).



$6
Wynagrodzenie bgdzie platne w ciqgu 21 dni od dnia odbioru ptacy przez Zama:wiajqcego bez
poprawek i przedlo2eniu faktury przez Wykonawcg.
Wynagrodzenie bqdzie platne na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca nie mo2e powierzy|*ytoo*iu p.u$"1 wynita.;qce; z niniejszej umowy innej osobie
b ez zgo dy Zarnawtaj 4ce go.

$8
Wykonawca jest zobowi4zany do zaplaty Zamawiaj4cemu kar umownych:
1) w przypadku niewykonania pracy w terminie okre5lonym w $ 4-wwysokoSci 0,15% kwoty

umownego wynagrodzena zakddy dziei zwloki
2) za kazdy dziefi zwloki w usuniEciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci

0,19% wynagrodzenia umora'ne go, przy crym zwloka liczona jest od 4 dnia od przedstawienia
Wykonawcy wad i usterek.

Nale2nosi z . tytulu kar umownych zamavnaj4cy moze pobra6 poprzez potrecenie z faktury
wystawionej przez WykonawcE.

r5%

t5%

$10
Podstawg naliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie bez podatku VAT (netto).

611
Zmiana umowy wyrnaga dla swojej wa2noSci formy pisemnej w postaci aneksu.

$12
Spory wynitajqc e z rcalizacji niniejszej umowy bEd4 rozsttzygane przez s4d wlaSciwy
wzglgdu na siedzibq Zamawiaj 4cego.

$  13
Umowq sporzqdzono w 3 jednobrzrniqcych egzenplavach, z czago 2 dla Zamawiaj4cego i 1
Wykonawcy.
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czlonek zarzadu PoJviatu
w Pltltusku
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