OR. 2110 – 115/09
UMOWA nr 136/09
W dniu 2 grudnia 2009 r. pomiędzy
Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku mającym
siedzibę 06 – 100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5, w imieniu którego działają:
1) Andrzej Dolecki – Starosta Pułtuski
2) Witold Saracyn - Wicestarosta
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
Firmą Handlowo – Usługową OGNIK mającą siedzibę 06 – 102 Pułtusk, ul. Wujka 12
(prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3371, wydanego przez Urząd
Miejski w Pułtusku)
reprezentowaną przez:
- Andrzej Jusiński – właściciel
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na “Wyposażenie w sprzęt p.poż.
oraz oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe Szpitala w Pułtusku –
Popławy wraz z montażem zgodnie z bilansem zapotrzebowania”.
2. Wszystkie koszty uzyskania niezbędnych materiałów do wykonania zadania
zostały wkalkulowane w podaną w ofercie cenę usługi.
3. Termin wykonania zamówienia – 10.12.2009 r.
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- wykonanie czynności będących przedmiotem umowy z najwyższą
starannością zgodnie z wiedzą techniczną oraz z obowiązującymi
przepisami oraz kierowanie się zasadą ochrony interesów Zamawiającego,
należytą dbałością o powierzone mu zasoby danych, z uwzględnieniem
charakteru prowadzonej przez niego działalności;
- kierowanie się przepisami prawa, wiedzą i praktyką ilekroć w trakcie
realizacji umowy wystąpiłyby sytuacje lub zdarzenia w niej nie
przewidziane;
- posiadanie wszelkich wymaganych prawem uprawnień niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy;
2. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego
zlecenia, opartej na wzajemnym zaufaniu.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dane do świadczenia usług
będących przedmiotem niniejszej umowy.
§3
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za zlecenie będące przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z ofertą wynosi 48.129,00 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto
dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).
2. Podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będzie faktura VAT, wystawiona
na podstawie protokołu odbioru sporządzonej dokumentacji.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od przedłożenia faktury
Zamawiającemu.
4. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego jak niżej:
Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
Jednostka Organizacyjna: Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Białowiejska 5, 06 – 100 Pułtusk.
§4
1. W razie stwierdzenia wad lub błędów w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
Wykonawca usunie je zgodnie ze zgłoszonymi przez Zamawiającego
zastrzeżeniami w terminie 3 dni, od dnia ich pisemnego zgłoszenia, na własny
koszt.
2. Pisemne zastrzeżenia zostaną przekazane Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunął
wskazanych przez Zamawiającego wad i błędów (w tym odmówił ich usunięcia)
lub dokona tych poprawek błędnie i dzieło nadal będzie wadliwe, Zamawiający
może od umowy odstąpić lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym i zgodnie z zapisem § 5 pkt 1 naliczyć kary umowne.
§5
1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących
wypadkach i wysokościach:
- za opóźnienie w wykonaniu dzieła, w wysokości 2 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w usunięciu wad lub błędów stwierdzonych przy odbiorze
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub błędów,
- w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego
w § 9 ust. 10,
§6
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu przez siebie
ustalonym.
§7
Zmiany niniejszej umowy w tym jej załączników wymagają formy pisemnej (aneksu)
pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, wszystkich na
prawach oryginału, da egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.
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