
OR. 2110- 112/09

UMOWA Nr 129/2009

W dniu 24.11.2009 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, Starosta Pułtuski

2. Witold Saracyn         –    Wicestarosta Pułtuski

a  
Zakładem Usług  Elektrycznych  KALBUD  Ryszard  Kalinowski.,  z  siedzibą:  Grabówiec

87K,  06–100  Pułtusk,  działającym  na  podstawie  wpisu  do  ewidencji  działalności

gospodarczej pod numerem 4148 wydanego przez Burmistrza Miasta Pułtusk , zwanym  

w dalszej części umowy "Wykonawcą",  w imieniu którego działa :

1. Ryszard Kalinowski– Właściciel 

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 w zakresie:

1) integracji  systemu  oddymiania  i  napowietrzania  klatek  schodowych  w  budynku  A  

z systemu Sygnalizacji Pożaru SAP i DSO,

2) integracji  systemu  wentylatorów  dachowych  w  budynku  B  z  systemem  Sygnalizacji

Pożaru,

3) wykonania okablowania zasilania central wentylacyjnych i klap pożarowych w budynku

A, kablami o odporności ogniowej zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej,

4) wykonania  dodatkowych pomiarów skuteczności  działania  oddymiania  mechanicznego

klatek schodowych w budynku A i C zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej w związku 

z obowiązkiem badań corocznych,

5) wykonania  dodatkowych  pomiarów  zrozumiałości  mowy  systemu  DSO  zgodnie  

z zaleceniami Straży Pożarnej.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy zgodnie  z  obowiązującymi



wymaganiami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego oraz  zasadami rzetelnej

wiedzy technicznej.

§ 2.

Wykonawca wykona zakres objęty niniejszą umową w następującym terminie:

1) rozpoczęcie robót: od dnia 26.11.2009 r.

2) zakończenie robót: do dnia 30.11.2009 r. 

§ 3.

1. Za wykonanie  powyższego  zakresu  Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  wynikające  

z protokołu negocjacji w wysokości:  37.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści  siedem

tysięcy złotych 00 /100), w tym podatek VAT 22 % w kwocie: 6.672,13 zł.

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  2  w  niezmienionej  wysokości  obowiązuje  do

zakończenia całego zakresu objętego niniejszą umową. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od dnia

otrzymania faktury.

4. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia

umownego brutto.

5. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia

umownego brutto z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego. 

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

Integralną część umowy stanowią:

1) wniosek Inwestora Zastępczego znak RR/1426/09 z dnia 24.11.2009 r.

2) oferta Wykonawcy

3) protokół negocjacji z dnia 23.11.2009 r.

§ 6. 

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem:  

2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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