
UMOWA nr  34/09 

zawarta w dniu 7 maja  2009 r. w Pułtusku, pomiędzy: Starostwem Powiatowym                   w
Pułtusku  mającym siedzibę  w Pułtusku,  ul.  Białowieska  5;  NIP 568-14-17-174,  REGON
130379970; reprezentowanym przez:

Andrzeja Doleckiego – Starostę Pułtuskiego i Krystynę Rzepnicką Skarbnika Powiatu

zwanych dalej Zleceniodawcą

a Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku z siedzibą: 06-100 Pułtusk,
Zamek, ul.  Szkolna 11; NIP 526-030-03-68; REGON 000779213-00093; reprezentowanym
przez: 

Adama Bekisza  – Dyrektora Domu Polonii w Pułtusku,

zwanym dalej Zleceniobiorcą 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1

Zleceniodawca zleca,  a  Zleceniobiorca podejmuje  się  kompleksowego  zabezpieczenia
procesu szkolenia  obronnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w zakresie obsługi
konferencji głównej szkieletowego ćwiczenia dowódczo-sztabowego oraz organizacji uroczy-
stości odsłonięcia tablicy pamiątkowej i apelu poległych saperów (w tym: udostępnienia wraz
z nagłośnieniem Sali Maneż, zespołu ogniskowego, stanicy wodnej - na potrzeby organizacji
epizodu praktycznego, zakwaterowanie, wyżywienie, udostępnienia placu i parkingów na po-
trzeby organizacyjne apelu poległych) w dniu 14 maja 2009 r. od godz. 8.00 do 16.00, przy-
gotowanego przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku pod kryptonimem „PIERŚCIEŃ 2009”
dla  administracji  samorządowej  powiatu  pułtuskiego,  organizowanego  we  współpracy  z
Akademią Obrony Narodowej, terenowymi organami administracji wojskowej i Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 2

Całkowita wartość umowy za organizację obsługi ćwiczenia pk. ,, Pierścień 2009 ” w zakresie
obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej  wynosi brutto 5 900 zł (słownie: pięć
tysięcy dziewięćset  złotych),  w tym podatek VAT 22 % wynoszący 1298 zł ( słownie:  tysiąc
dwieście dziewięćdziesiąt  osiem złotych).

               
§ 3

1.  Zleceniodawca przekaże należność, o której mowa w § 4, przelewem na rachunek ban-
kowy  Zleceniobiorcy: PBH S.A. w Krakowie Oddz. Pułtusk Nr 21 1060 0076 0000 4012
6000 0447 w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zleceniodawcę, wysta-
wionej na adres płatnika tj. Starostwo Powiatowe w Pułtusku 06 100 Pułtusk, ul Białowieska
5,  NIP: 568 14 17 174.
2. Podstawą wystawienia faktury jest rozliczenie kosztów poniesionych na zabezpieczenie

ćwiczenia , o którym mowa w §1.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przelewu w banku Zleceniodawcy.



§ 4

Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

§ 5

Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,
w tym opieki medycznej i ubezpieczenia pozorantów w czasie trwania epizodu praktycznego
ćwiczenia. 

§ 6

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą roz-
strzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 7

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 8

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których je-
den otrzymuje Zleceniobiorca a dwa Zleceniodawca.
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