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UMOWA Nr 102/2010
W dniu 17 września 2010 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 –
Przewodniczący Zarządu
2. Witold Saracyn
Członek Zarządu
a
Zakładem Usług Elektrycznych KALBUD Ryszarda Kalinowskiego z siedzibą: Grabówiec
87 K, 06-102 Pułtusk, działającym na podstawie wpisu ewidencji działalności gospodarczej pod
numerem 4148 wydanego przez Burmistrza Miasta Pułtusk, zwanym w dalszej części umowy
"Wykonawcą", w imieniu którego działa:
1. Ryszard Kalinowski
w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. DzU z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pn. „Wykonanie
przeglądu gwarancyjnego/konserwacyjnego agregatu prądotwórczego w budowanym
szpitalu w Pułtusku przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19”.
2. Zakres prac obejmuje:
1) usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa;
2) kontrola poziomu elektrolitu;
3) wymiana filtra oparów oleju;
4) wymiana oleju silnikowego;
5) wymiana filtra oleju;
6) wymiana wstępnego filtra paliwa;
7) kontrola szczelności układu wydechowego;
8) czyszczenie zbiornika paliwa;
9) wymiana paska alternatora;
10) wymiana filtra powietrza;
11) wymiana płynu chłodzącego;
12) sprawdzenie stanu naładowania akumulatora;
13) rozruch kontrolny;
14) oględziny i usuwanie ewentualnych uszkodzeń.
3. Wszystkie prace należy wykonać w sposób opisany w DTR urządzenia.
§ 2.
Wykonawca wykona zakres objęty niniejszą umową w następującym terminie:
1) rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy;
2) zakończenie prac: do dnia 24.09.2010 r.
§ 3.
1. Za wykonanie powyższego zakresu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające
z protokołu negocjacji w wysokości: 5 700,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy siedemset
złotych 00/100), plus należny podatek VAT 22% w kwocie: 1 254,00 zł, łącznie kwota
6 954,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje do zakończenia
całego zakresu objętego niniejszą umową.
3. Strony ustalają, że w dniu zakończenia umowy nastąpi protokolarny odbiór przedmiotu
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umowy.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury.
5. Protokół odbioru robót stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury jak niżej:
Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Jednostka organizacyjna: Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
NIP: 568-14-17-174
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego.
§ 4.
1. Zamawiający wyznacza na Inspektora nadzoru:
– w branży elektrycznej:
Bogdan Józef Rydzewski (upr. Nr Cie-20/83).
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z umową,
projektem budowlano-wykonawczym i przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy.
§ 5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 6.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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