OR. 2110- 117/09
UMOWA Nr 144/2009
W dniu 17.12.2009 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
2. Witold Saracyn

–

Przewodniczący Zarządu, Starosta Pułtuski
– Wicestarosta Pułtuski

a
Firmą HYDRO GAZ MED Zakład instalacji Gazów Medycznych, z siedzibą: 05 – 200
Wołomin, ul. Popularna 8, działającą na podstawie KRS nr 0000148803, wydanego przez
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", w imieniu
którego działają :
1. Zbigniew Szymczak – 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:
–

wymiany wkładów separatorów oleju maszynowni sprężonego powietrza medycznego
(3 agregaty sprężarkowe),

–

wymiany filtrów olejowych maszynowni sprężonego powietrza medycznego
(3 agregaty sprężarkowe),

–

wymiany oleju chłodzącego łożyska i układu śruby powietrza maszynowni
sprężonego powietrza medycznego (3 agregaty sprężarkowe),

–

wymiany

wkładów

separatorów

oleju

maszynowni

sprężonego

powietrza

pozamedycznego (2 agregaty sprężarkowe),
–

wymiany filtrów olejowych maszynowni sprężonego powietrza pozamedycznego
(2 agregaty sprężarkowe),

–

wymiany oleju chłodzącego łożyska i układu śruby powietrza maszynowni
sprężonego powietrza pozamedycznego (2 agregaty sprężarkowe),

–

wymiany oleju chłodzącego maszynowni próżni (3 pompy próżniowe),

–

wymiany filtrów oleju maszynowni próżni (3 pompy próżniowe),

–

wymiany filtrów mgły maszynowni próżni (3 pompy próżniowe),

–

wymiany filtrów bakteryjnych maszynowni próżni (3 pompy próżniowe),

–

przeglądu stanu reduktorów oraz sterowników elektronicznych (butlowa rozprężalnia
tlenu),

–

przeglądu stanu reduktorów oraz sterowników elektronicznych (butlowa rozprężalnia
podtlenku azotu),

–

przeglądu stanu reduktorów oraz sterowników elektronicznych (butlowa rozprężalnia
dwutlenku węgla),

–

ponownej próby szczelności instalacji (rurociągi).

2. Wykonawca zobowiązuje się do ponownego bezpłatnego rozruchu technologicznego
źródeł zasilania gazów medycznych na około miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia
usług zdrowotnych przez użytkownika. Usługa powyższa będzie realizowana w
ramach umowy będącej przedmiotem obecnych negocjacji.
3. 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 17.12.2009 r.
2) zakończenie robót: do dnia 31.12.2009 r.
§ 3.
1. Strony ustalają miesięczną kwotę wynagrodzenia 37.985,00 zł brutto.
2. Za wykonanie powyższego zakresu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające

z protokołu negocjacji w wysokości: 37.985,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem
tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 w niezmienionej wysokości obowiązuje do

zakończenia całego zakresu objętego niniejszą umową.
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.
§ 4.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 5.
Integralną część umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy z dnia 16.11.2009 r.
2) protokół negocjacji z dnia 14.12.2009 r.
§ 6.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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