UMOWA Nr 57/2008
W dniu 03.09.2008r. 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
2. Witold Saracyn

–

Starosta Pułtuski
–

Wicestarosta Pułtuski

a
przedsiębiorcą Konradem Pawlak, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: „INSTAL – GAZ”
Pawlak Konrad, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Prezydenta m. Płock pod numerem: 25957/01, mającą siedzibę : 09 – 408 Płock, ul. Miedziana 4,
posiadający NIP: 774-157-157-36-55, reprezentowanym osobiście, zwanym

w treści umowy

„Wykonawcą”
w rezultacie zamówienia z dn. 03.09.2008 r. wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia
29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)
udzielonego w oparciu o art. 4 pkt. 8 , została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa szpitala w Pułtusku” odgałęzienia instalacji gazu niskiego ciśnienia celem
podłączenia urządzeń kuchennych, na odcinku od instalacji kotłowni do zasilenia
urządzeń gazowych w kuchni szpitalnej.
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 26 września 2008 r.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, w wysokości
netto: 8.188,97 zł. plus podatek VAT w wysokości 22% w kwocie 1.801,57 zł.

Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT wynosi: 9.990,54 zł. (słownie: dziewięć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 54/100).
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. 03.09.2008 r.
2) Załącznik Nr 1 – przedmiary robót
3) Oferta Wykonawcy
§ 5.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
Andrzej Dolecki
Witold Saracyn
Kontrasygnata Skarbnika: Dorota Sobotka

WYKONAWCA
Konrad Pawlak

