
OR. 2110- 90/08
UMOWA Nr `73/2008

W dniu 27.10.2008 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     –    Przewodniczący Zarządu, Starosta Pułtuski
2. Witold Saracyn         –    Wicestarosta Pułtuski

a  
Firmą ELPROMONT Sp. z o.o., z siedzibą: 06 – 400 Ciechanów,  ul. Nowozagumienna 36,

zarejestrowaną  w  Rejestrze  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS: 0000099909, REGON:

130879247,  NIP:  566-18-19-521,  zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą",  

w imieniu którego działają:

1. Stanisław Jarosz - Prezes
2. Wojciech Jarosz - Wiceprezes

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:

– doładowania i rozładowania akumulatorów UPS,

– konserwacji  UPS,  polegającej  na  co  dwutygodniowym  uruchamianiu  i  sprawdzaniu

współdziałania z instalacją odbiorczą,

– sprawdzania funkcjonowania rozdzielni głównych i oddziałowych w zakresie współpracy

z rozdzielnią główną, UPS i agregatem prądotwórczym,

– uruchamiania i sprawdzania raz w miesiącu prac central wentylacyjnych i nawilżania pod

względem elektrycznym,

– sprawdzania ciągłości obwodów sygnalizacji pożaru, łączności wewnętrznej i telefonów,

– konserwacji całości instalacji elektrycznej w bryle A i w pomieszczeniu UPS w bryle B.

2. 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 01.10.2008 r. 

2) zakończenie robót: do dnia 30.04.2009 r. 

§ 3.

1. Strony ustalają miesięczną kwotę wynagrodzenia 5.000,00 zł brutto.

2. Za wykonanie  powyższego  zakresu  Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  wynikające  

z  oferty  w  wysokości:  28.688,52  zł (słownie:  dwadzieścia  osiem  tysięcy  sześćset

osiemdziesiąt  osiem złotych 52/100) plus podatek VAT  22 % w kwocie:  6.311,48 zł

Łączne wynagrodzenie z podatkiem VAT wynosi: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć

tysięcy złotych 00/100).

3. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  2  w  niezmienionej  wysokości  obowiązuje  do

zakończenia  całego zakresu objętego niniejszą umową. 

4. Wynagrodzenie  Wykonawcy zostanie  zapłacone  przez  Zamawiającego,  na  podstawie

faktur wystawionych przez Wykonawcę w następujących terminach:

- w grudniu 2008 r.: 15.000,00 zł brutto,

- w 2009 r.: 20.000,00 zł brutto.

5.  Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  płatne  będzie  przelewem  z  konta

bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30

dni  od  dnia  otrzymania  faktury.  W  przypadku  nie  przekazania  dotacji  z  budżetu

województwa w powyższym terminie, faktury zostaną opłacone w terminie 10 dni  po

otrzymaniu dotacji.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

Integralną część umowy stanowią:

1) oferta  Wykonawcy

2) wniosek Inwestora Zastępczego znak RR/978/08

§ 6. 

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem:  

2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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