
3OR. 3421 – 4/08

UMOWA Nr 41/2008

w dniu 30 czerwca 2008 r.  w Pułtusku, pomiędzy:

Powiatem  Pułtuskim  mającym  siedzibę  :  06-100  Pułtusk,  ul.  Białowiejska  5,  zwanym  

w treści umowy „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego

działają : 

1. Andrzej Dolecki     –    Starosta Pułtuski

2. Witold Saracyn         –    Wicestarosta Pułtuski

a 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym  „ZAMBET”  S.A., z siedzibą: 06–100 Pułtusk,  Al.

Wojska Polskiego 52A, działającym na podstawie wpisu do KRS Nr 0000172415 wydanego przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy,   REGON : 130010561,  NIP : 568-

000-03-31, zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", w imieniu którego działają: 

1. Roman Dukalski    –  Dyrektor Generalny

2. Tadeusz Gryczka – Dyrektor 

w  rezultacie zamówienia z wolnej ręki z dn. 27.06.2008 r. udzielonego w oparciu o art. 67 ust. 1

pkt. 5b Ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. (t.j. Dz. U. 

z 2007r. Nr 223 poz. 1655) , została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1.

1. Zamawiający  zleca  w  ramach  zakresu  objętego  umową  Nr  79/2007  z  dn.  05.10.2007  r.,

dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dróg, placów postojowych oraz

zieleni na terenie budowanego szpitala w Pułtusku”,   a Wykonawca zobowiązuje się wykonać

roboty dodatkowe polegające na przemieszczeniu i dowozie mas ziemnych                  na

wykonanie nasypów  pod drogi i parkingi.

2.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy  obejmuje  roboty,  ujęte  w  kosztorysie

szczegółowym,  który stanowi  załącznik Nr 1 umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie  dokumentacją, warunkami

wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa Budowlanego, wymaganiami

wynikającymi  z  obowiązujących  Polskich   Norm  i  aprobat  technicznych  oraz   zasadami

rzetelnej wiedzy technicznej.

§ 2.

Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie do dnia 19  września  2008 r.

§ 3.



1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie,  w  wysokości

netto:  229.480,00 zł.  (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt

złotych) plus podatek VAT  22% w kwocie: 50.485,60 zł.  Łączne wynagrodzenie z podatkiem

VAT wynosi:  279.965,60  zł. (słownie:  dwieście  siedemdziesiąt  dziewięć  tysięcy  dziewięćset

sześćdziesiąt pięć złotych 60/100). 

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  odpowiada  zakresowi  robót  przedstawionemu

w kosztorysie szczegółowym, i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.  

3. Zapłata należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi w oparciu o fakturę

Wykonawcy wystawianą po zakończeniu całego zakresu objętego umową.

4. Termin płatności faktury : 30 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu. W przypadku     nie

przekazania dotacji z budżetu województwa w  powyższym terminie, faktury zostaną opłacone

w terminie 10 dni  po otrzymaniu dotacji.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują ustalenia umowy Nr 79/2007 z dnia

05.10.2007 r.

§ 5.

Integralną część umowy stanowią:

1) Zlecenie z dn. 27.06.2008 r.

2) Załącznik Nr 1 – Kosztorys.  

§ 6. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egzemplarze

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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