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UMOWA Nr 50/2010

W dniu 19.05.2010 r. w Puhusku, pomiEdzy:
Powiatem Pultuskim maiqcym siedzibp: 06-100 pultusk, ul. Bialowiejska 5, zwanyrn
w tresci umowy ,,zantawiaiqcym", reprezentow anym przez zarzvd poiiatu, w imieniu
kt6rego dziatajq:
l. Andrzej Dolecki - przewodniczqcy Zarzqdu, Starosta pultuski
2. Wieslaw Cienkowski - Czlonek Zarzqdu

u
P.P.H.U. ',NATEX" BLACHARSTWO I DEKARsrwo BUDOWLANE Adam Jasiriski
z siedzibu Trzciniec 45, 06-100 pultusk, dzialaiqcym na podstawie wpisu do ewidencji
dzialalnodci gospodarczej pod numerem 556 - lalwiadczenie Burmis trza Miasta pultusk
s.o' 6412-556 z dnia 13.10.2009r., zwanym w dalszej czpsci umowy "wykonawcq,,
w imieniu kt6rego dziala ..
1. Adam Jasifski - Wlaiciciel

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - prawo zam6wie6 publicznych
(t.j' Dzu z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p6Ln. zm.), zostara zawarta umowa nastEpui4cej
treSci:

$1.
1. zamawiaiqcy zleca, a wykonawca zobowiqzuj e siE wykonai usrugE pn. ,,Konserwacja

dachu na budowanym s4titalu przy al. TeoJita Kwiatkowskiego l{i'puiusku".
2. Zal<res prac obejmuj e:

l) czyszczenie i prostowanie rynien.
2) naprawp obr6bek blacharskich,
3) sprawdzenie blachodach6wki i uzupelnienie brakuj 4cych wkrgt6w farmerskich na

budynkach A, B, C i K.
3. wykonawca zobowi4zuje sip wykonai przedmiot umowy zgodnie z obowi4zui4cymi

wymaganiami wynikai qcymi z przepislw prawa budowlanego orar zasadami rziieinej
wiedzy technicznej.

$2.
Wykonawca wykona zakres objpty niniejsz4 umowe w nastQpuj 4cym terminie:
l) rozpoczpcie rob6t: od dnia 19.05.2010 r.
2) zakoficzenie rob6t: do dnia 11.06.2010 r.

$3.
l. Za wykonanie powyzszego zakresu wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikaiQce

z protokolu negocj acj i w wysokosci: 22.500,00 zl brttto (itoinie: dwadzieicia dwa
tys iqce piqiset zlorych 00/ l 00). w rym podarek v AT 22oh w kwocie: 4.057,3g zr.

2. wynagrodzenie okreslone w ust. 1 w niezmienionej wysokosci obowi4zuje do
zakohczenia calego zakresu objEtego niniejsz4 umow4.

3. Strony ustalai4 ze w dniu zakoficzenia umowy nast4pi protokolarny odbi6r przedmiotu
umowy.

4. wynagrodzenie przysluguiqce wykonawcy platne bEdzie przelewem z konta bankowego
zamawiaiqcego na konto wykonawcy wskazane na fal<turze, w terminie 30 dni od diia
otzymania fuktury.



5. Protokol odbioru rob6t stwierdzajacy prawidlowe wykonanie umowy bgdzie stanowil
podstawE do wystawienia fakhrry jak nizej:

Powiat Pultuski reprezentowany przez Zarzqd Powiatu w Pultusku
Jednostka organizacyjna: Starostwo Powiatowe w Pultusku

ul. Bialowiejska 5, 06-100 Puhusk
NIP:568-14-17-174

6. W przypadku niewykonania lub nienaleZytego wykonania przedmiotu umowy or.Lz
w przypadku odstqpienia od umowy z przyczyn lelqcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaplaci Zunawiaj4cemu kary umowne w wysoko6ci l0%o wynagrodzenia
umownego brutto.

7. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karg umownA w wysokoSci l|Vo v,rynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstqpienia od umowy z przyczyn zawintonych przez
Zamawiajqcego.

$4.
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umow4 obowi42uj 4 przepisy Kodeksu cylvilnego.

$s.
Integralnq czpd6 umowy stanowiq:
1) wniosek Inwestora Zastppczego znakRR/56512010 z dnia 13.05.2010 r.
2) oferta Wykonawcy
3) protok6l negocjacji z dnia 18.05.2010 r.

s6.
UmowE sporzqdzono w trzech j ednobrzmi4cy ch egzemplarzach z przeznaczeniem:
2 egzemplarze dla Zamavrial1cego i I egzemplarz dla Wykonawcy.
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Kontrasygnata Skarbnika;*, Wicdaw C\enhout*i

;1;\RZ.z\D POWIAfU
WPTJI,TUSKU

ul. Bialowieiska 5
0G100 Puftusk

tel. l0-2! 6n n ffi, fex 692 52 7'l


