
Umowa o dzielo Nr 1..k..tZOtO

za:warta w dniu 04.05.2010 r. pomiqdzy Powiatem Pultuskim reprezentowanym przez Ztzqd
Powiatu, w imieniu kt6rego dzialaj4:
l. Starosta Pultuski - Andrzej Dolecki
2. Czlonek Zarz4du Powiatu w Pultusku - Wieslaw Cienkowski
zwafiym dalej ,,Zamawiaj4cym" a tzeczozrflwcq maj4tkowym Jerzym Jankowskim zam.

, zwanyrn dalej ,,Wykonawc4'.

s1
Do zawarcia niniej szej umowy nie stosuje sip przepis6w ustawy z dnia 29 stycmia 2004 r.
Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr223,poz. 1655 ze zn.-aft.4 pkt 8 ustawy).

s2
zamawiaj4cy powierza a wykonawca przyjmuje wykonanie szacunk6w dzia.lek poloZonych
w Puhusku obrqb 28, oznaczonych numerami ewidencyjnl'rm:

- 11316 opow.0,0015ha, 113/7 opow.0,0042 ha, 12312 o pow.0,0066 ha (przed przejqciem
dzialek na wlasnoii Gminy Pultusk w ewidencji grunt6w znajdowal siE wpis ,,samoistny
posiadacz Skarb Panstwa")

- 145/I o pow. 0,0003 ha (zgodnie z danymi z ewidencji grunt6w dzialka stanowila wlasnodi
Zbigniewa Jana i Arury mal2. Bajno zam. Ponikiew 3,06-102 Puhusk ,{(w 40840,/).

PowyZsze dzia.lki zostaty przejgte na wlasnoSi Gminy Pultusk na mocy ostatecznej decyzji
Starosty Pultuskiego Nr 140/09 z drla 2L.12.2009 r. o zezwoleniu na realizacjq inwestycji
drogowej ,,Budowa ulicy Teofila Kwiatkowskiego w Puhusku wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem od skrzyZowania z ulic4 Tartacznq do skrzy2owani a z uhc4 Graniczn4,, -
na zasadach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacli inwestycji w zakresie dr6g publiczrych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Ustalenie warto6ci dztalek oznaczonych numerami 11316, 113/7,12312 i 145/l jest niezbpdne
w celu wydania decyzji o odszkodowaniu od Gminy Pulhrsk na rzecz bylych wlaScicieli.

$3
Wycena nieruchomodci wirura byi wykonana zgodnie z:
- ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania r rcalizacjt

inwestycji w zakesie dr6g publicmych (Dz.U. z 2008 t. Nr 193, poz. 1194 ze zm).
- ustaw4 z dnta 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

poz.2603 ze zm.)
- rczporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia2l wrzeinia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoSci

i sporz4dzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.).
Wykonawca ekspertyzy zobowiryany jest zapewni6 stronom udzial w czyrurodciach
wynikaj4cych z procesu \4yceny (np. oglEdziny nieruchomoSci).
Udzial ten winien byd udokumentowany w operacie z wyceny.
Raport z wyceny powinien uwzglqdniai stan prawny obowiqgujEcy w dniu przedstawienia
wyceny Zamawiaj 4cemu.

$4
Strony ustalitry, Ze pnedmiot zam6wienia opisany w $ 2 bEdzie wykonany w terminie
do 31 .05 .2010 r .

&>



s)
Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie okre5lone w protok6le z rokowai z dnia21.05.2010 r.
w wysokoSci 976 zl brutto (slownie: dziewig6set siedemdziesi4t szeSi zlotych).

$6
Wynagrodzenie bpdzie platne w ciqgu 21 dni od dnia odbioru pracy przez Zwnawial4cego bez
poprawek i przedloZeniu faktury przez Wykonawcg.
Wynagrodzenie bpdzie platne na rachunek barkowy Wykonawcy.

$7
Wykonawca nie moZe powierzyi wykonania pracy wynikaj4cej z niniej szej umowy innej osobie
bez zgody Zamarviaj 4cego.

$8
Wykonawca jest zobowiqzany do zaplaty Zamawiaj4cemu kar umownych:
1) w przypadku niewykonania pracy w terminie okreSlonym w $ 4 - w wysoko6ci 0,1 5% kwoty

nmollnego wynagrodzenia zakaidy dzieh rwlokt
2) za kazdy dzieri zwloki w usuniEciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze w wysoko3ci

0,19%o wyragrodzenia umowneg o, przy czym zwloka liczona jest od 4 dnia od przedstawienia
Wykonawcy wad i usterek.

NalemoSi z tytulu kar umownych Zamawrajqcy moZe pobra6 popzez potr4cenie z faktury
wystawionej przez Wykonawcp.

$e
l.Wykonawca jest zobowi4zany do zaplaty Zamawiaj4cemu kary umownej w wysokodci 15%

umownego wynagrodzenia w przlpadku odst4pienia od umowy z winy Wykonawcy
2.Zamawiaj4cy jest zobowi4Tany do zaplaty Wykonawcy kary umownej w wysokoSci 15%

umownego wynagrodzenia w przypadku odst4pienia od umowy z winy Zamawiaj4cego.

s10
PodstawE naliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie bez podatku VAT (netto).

$  11
Zmiana umowy wymaga dla swojej waino5ci formy pisemnej w postaci aneksu.

$12
Spory wynikaj4c e z rcalizacji niniejszej umowy bgdq rozstrzygane przez sqd wladciwy ze
wzglEdu na siedzibE Zamawiaj 4cego.

$  13
Umowg sporzqdzono w 3 jednobrzrni4cych egzemplanach, z czego 2 dla Zamawtajpego i l dla
Wvkonawcv.

RZEJ DOLEC
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