
OR.2110 – 59/09

U  M  O  W  A     N R 43/2009

W dniu 25.05.2009r. 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 

firmą  „ELPROMONT”  Sp.  z  o.o.,  mającą  siedzibę:  06  –  400  Ciechanów,  

ul.  Nowozagumienna  39,  zarejestrowaną  w  Rejestrze  Przedsiębiorców  Krajowego

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział

Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:  0000099909,

posiadającą REGON: 130879247, NIP: 566 – 18  – 19 – 521, zwaną w treści  umowy

„Wykonawcą”,  którą reprezentuje:

1.Prezes – Stanisław Jarosz

2.V- ce  Prezes –  Wojciech Jarosz

w oparciu o art. 4  pkt. 8 ustawy  z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655),  została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  konserwacji  instalacji  elektrycznej

w budynkach A i B budowanego szpitala w Pułtusku.

2. Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje:

1) Doładowywanie i rozładowywanie akumulatorów UPS,

2) Konserwacja  UPS,  polegająca  na  co  dwutygodniowym  uruchamianiu  

i sprawdzaniu współdziałania z instalacją odbiorczą,

3) Sprawdzanie  funkcjonowania  rozdzielni  głównych  i  oddziałowych  w  zakresie



współpracy z rozdzielnią główną, UPS i agregatem prądotwórczym,

4) Uruchamianie  i  sprawdzanie  raz  w  miesiącu  pracy  central  wentylacyjnych  

i nawilżania pod względem elektrycznym,

5) Sprawdzanie  ciągłości  obwodów  sygnalizacji  pożaru,  łączności  wewnętrznej  

i telefonów,

6) Konserwacja całości instalacji elektrycznej w bryle A1, A2 i pomieszczenia UPS 

w budynku B.

§2.

Zakres objęty niniejszą umową będzie wykonywany do dnia: 30.09.2009r. sukcesywnie, 

z możliwością jego przedłużenia na okres do czasu przekazania szpitala w użytkowanie

przyszłemu użytkownikowi. 

§3.

Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  netto  

20.491,80 zł plus podatek VAT w wysokości 22% -4.508,20 zł, co stanowi kwotę brutto

25.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemnaście złotych).   

§4.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone jednorazowo, w oparciu o fakturę za

wykonanie  usługi,  przelewem  na  konto  Wykonawcy,   w  terminie  30  dni  od  dnia

otrzymania  faktury.  W przypadku  nie  przekazania  dotacji  z  budżetu  województwa  

w powyższym terminie, faktura  zostanie  opłacona w terminie  10 dni po otrzymaniu

dotacji. 

§ 5.

1.Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  pod  rygorem   nieważności  formy

pisemnej. 

2.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być  przeniesione na osoby

trzecie wyłącznie  za zgodą obu stron. 



§ 6.

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  właściwe

przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po

jednym egzemplarzu  dla każdej ze stron. 

§ 8.

Integralną część umowy stanowią:

1) oferta  Wykonawcy z dnia 30.04.2009 r.,

2) wniosek Inwestora Zastępczego znak RR/539/09 z dnia 21.05.2009 r.,

3) oświadczenie wykonawcy i inspektora nadzoru

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Andrzej Dolecki Stanisław Jarosz

Witold Saracyn Wojciech Jarosz

Kontrasygnata Skarbnika: Krystyna Rzepnicka


