OR. 2110 – 1-38/09
UMOWA ZLECENIE Nr 57/2009
zawarta w dniu 22.06.2009 r. w Pułtusku pomiędzy
Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 06 – 100 Pułtusk,
ul. Białowiejska 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają:
1. Andrzej Dolecki – Starosta Pułtuski
2. Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski
zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą",

a
Szczepanem Przybyłowskim legitymującym się dowodem osobistym seria ABR nr 439415
wydanym przez Burmistrza Miasta Wyszków zamieszkałym w Pułtusku ul. Bartodziejska 42,
NIP 7621441537 PESEL 72011409479
zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą", o następującej treści:
§ 1.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej usługi:
–

bieżąca konserwacja agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie budowy szpitala
w Pułtusku (stanowiącego awaryjne źródło zasilania w nowym szpitalu w Pułtusku),

–

utrzymanie stanu gotowości ruchowej urządzenia,

–

dozór nad ilością i jakością paliwa,

–

rozruchy kontrolne,

–

oględziny i usuwanie ewentualnych uszkodzeń.

2. Usługa określona w ust.1 świadczona jest w okresie od 1 maja do 30 września 2009r.
(załącznik do umowy – oświadczenie Zleceniobiorcy i Inspektora Nadzoru z dnia
22.06.2009r.).
§ 2.
Za całość wykonanych prac, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie w łącznej kwocie złotych 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset
złotych 00/100 ).
§ 3.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi określonej w §1. w odstępach
czasowych i w sposób opisany w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia (DTR).
2. Zleceniobiorca posiada uprawnienia do wykonywania usługi określonej w §1. Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 28/RE11/512/05 wydane przez Komisje Kwalifikacyjną

Nr 512 przy Zakładzie Energetycznym Warszawa – Teren S.A. 07-200 Wyszków,
ul. Pułtuska 116, wydane dnia 24.08.2005r.
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w §1. innym osobom bez zgody
Zleceniodawcy.
§ 4.
W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób
nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania
zlecenia bez odszkodowania.
§ 5.
1. Strony ustalają następujący sposób dokonywania rozliczeń z tytułu wykonywania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę:
1) Zadanie

będzie

opłacone

ze

środków

finansowych

z

budżetu

Województwa

Mazowieckiego,na rok budżetowy 2009.
2) Zapłata należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu
o rachunek Wykonawcy wystawiane w sposób następujący:
a) rachunek po zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym całego zakresu umowy.
3) Rachunek zostanie opłacony przez Zamawiającego przelewem, na konto Wykonawcy
wskazane na rachunku, w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia rachunku
u Zamawiającego. W przypadku nie przekazania dotacji z samorządu województwa
mazowieckiego w powyższym terminie, rachunek zostanie opłacony w terminie 10 dni po
otrzymaniu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego. Za dzień zapłaty uznaje się
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2.

Wynagrodzenie określone w §2. niniejszej umowy obejmuje zapłatę wynagrodzenia

za okres od 1 maja do 30 września 2009r. Mając na względzie terminowe rozliczenie środków
niewygasających, rachunek końcowy zostanie wystawiony przez Zleceniobiorcę w terminie do
dnia 10 września 2009r. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał usługę do dnia
30 września 2009r. (zgodnie z zaleceniami określonymi w Dokumentacji Techniczno –
Ruchowej agregatu).
§ 6.
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 9.
Integralną część umowy stanowią:
1. wniosek Inwestora Zastępczego – WPUI z dnia 16.06.2009r. wraz:
–

protokół negocjacji z dnia 23.04.2009r.,

–

oferta Zleceniobiorcy z dnia 22.04.2009r.,

2. oświadczenie Zleceniobiorcy o pozostawaniu w stosunku pracy z dnia 22.06.2009r.,
3. oświadczenie Zleceniobiorcy i Inspektora Nadzoru z dnia 22.06.2009r.,
4. uprawnienia Zleceniobiorcy Nr 28/RE11/512/05 z dnia 24.08.2005r.,
5. kserokopia Dokumentacji Techniczno – Ruchowej agregatu prądotwórczego.
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