
OR. 2110 – 76/08

UMOWA Nr 55/2008

W dniu  04.09.2008r.  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     –    Starosta Pułtuski

2.  Witold Saracyn         –    Wicestarosta Pułtuski

a 
firmą HYDRO – GAZ – MED Zakład Instalacji Gazów Medycznych Spółka Jawna Z. Szymczak

& M. Susdof, majacą siedzibę: 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,  zwaną  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"

reprezentowaną  przez:

• Wspólnika – Zbigniewa Szymczaka 

w rezultacie zamówienia z wolnej ręki z dn. 04.09.2008r. udzielonego w oparciu o art. 4 pkt. 8

Ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2007r.

Nr 223 poz. 1655), została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1.

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać zasilenie  energetyczne

źródeł  zasilania  gazów  medycznych  oraz  wody  lodowej  w  budynku  K  budowanego

szpitala w Pułtusku.  

2. Szczegółowy zakres  rzeczowy przedmiotu  umowy obejmuje  roboty,  ujęte  w przedmiarach

robót, które stanowią załącznik Nr 1 umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami wynikającymi

z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa Budowlanego, wymaganiami wynikającymi

z obowiązujących Polskich  Norm i aprobat technicznych oraz   zasadami rzetelnej wiedzy

technicznej.

§ 2.

Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie do dnia  17  września  2008 r.

 



§ 3.

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie,  w  wysokości

brutto: 35.000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  odpowiada  zakresowi  robót  przedstawionemu

w przedmiarach robót, i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.  

3. Zapłata należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę

Wykonawcy wystawianą po zakończeniu całego zakresu objętego umową.

4. Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane

na fakturze, w terminie 30 dni  od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu. W przypadku nie

przekazania dotacji z budżetu województwa w  powyższym terminie, faktura zostanie opłacona

w terminie 10 dni  po otrzymaniu dotacji.

§ 4.

Integralną część umowy stanowią:

1) Zlecenie z dn. 04.09.2008r.

2) Załącznik Nr 1 – przedmiary robót

3) Oferta Wykonawcy

4) Protokół z negocjacji z dn. 02.09.2008r.

§ 5.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egzemplarze

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

      ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA

Andrzej Dolecki Zbigniew Szymczak

Witold Saracyn

Kontrasygnata Skarbnika: Krystyna Rzepnicka

 


