
OR.2110 – 1/28/08

U  M  O  W  A     N R 59/2008

w dniu 23.09.2008r. w Pułtusku, pomiędzy:

Starostwem  Powiatowym  w  Pułtusku,  06-100  Pułtusk,  ul.  Białowiejska  5,  zwanym  

w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Andrzeja Doleckiego       –     Starostę Pułtuskiego 

a

Przedsiębiorstwem  Handlowo  –  Usługowym  „BUDOMUR”  Zbigniew  Kowalczyk

mającym siedzibę 06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36 „i”, posiadającym wpis do ewidencji

działalności  gospodarczej  pod  numerem  316  –  Zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji

działalności  gospodarczej  nr 6411/316/2008  z dnia  28.07.2008 r.  wydane przez Wójta

Gminy Obryte, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  które reprezentuje:

- Zbigniew Kowalczyk – Właściciel. 

W oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy  z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.

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

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

- wymiany grzejników w Wydziale Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami -  szt.

10 ,

- wymiany pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną dwuwarstwową w budynku

A – kotłownia i archiwum. 

2. Szczegółowy  zakres  czynności  określają  kosztorysy  ofertowe  stanowiące

załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.

§2.

Zakres objęty niniejszą umową będzie wykonywany do dnia:

1.W  zakresie  wymiany  grzejników  w  Wydziale  Geodezji  i  Gospodarki

Nieruchomościami - szt. 10  w terminie do dnia 26.09.2008 r., 

2.W zakresie wymiany pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną dwuwarstwową w

budynku A – kotłownia i archiwum w terminie do dnia 10.10.2008 r. 

§3.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie: 



1) Z tytułu wykonania zakresu umowy określonego w §2 ust.1 w kwocie 6.967,20 zł.

netto plus należny podatek VAT 22% w wysokości 1.532,78 zł ; razem brutto w kwocie

8499,98 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100).

2) Z tytułu wykonania zakresu umowy określonego w §2 ust.2 w kwocie 5.327,87 zł

netto plus należny podatek VAT 22% w wysokości1.172,13 zł; razem brutto w kwocie

6.500,00zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

§4.

Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dwie faktury częściowe:

1) Wynagrodzenie określone w  §3 pkt 1 zostanie wypłacone jednorazowo, ze środków

Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym,  w

oparciu o fakturę za wykonanie usługi, przelewem na konto Wykonawcy,  w terminie 30

dni od dnia otrzymania faktury.  

2) Wynagrodzenie określone w  §3 pkt 2 zostanie wypłacone jednorazowo, ze środków

budżetu Starostwa Powiatowego w Pułtusku, w oparciu o fakturę za wykonanie usługi,

przelewem na konto Wykonawcy,  w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.  

§5.

1.Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  pod  rygorem   nieważności  formy

pisemnej. 

2.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być  przeniesione na osoby

trzecie wyłącznie  za zgodą obu stron. 

§6.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  właściwe

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po

jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Andrzej Dolecki Zbigniew Kowalczyk


