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Polecenie wykonania

~.1.~qA.

lj .0..'$.2020 roku

z dDia.
Gmina Pułtusk, reprezentowana przez:

~:1~1!

Bunkistrza Miasta Pułtusk - Wojciecha Gregorczyka
w dalszej części polecenia "Powierzającym"
Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z
Stasiica 35, 06-100 Pułtusk, reprezentowanemu przez:
Jack~ Lichomskiego - Prezesa Zarządu
Zwaną w dalszej części polecenia "Przyjmującym"
wykonanie zadania własnego polegającego na:

0.0.

z siedzibą przy ul. Stanisława

t

Przebudowie chodnika na ul. Staszica na odcinku od mostu Senatorskiego do śluzy o długości
2SS ora z 60 m chodnika o szerokości I ,S m n: ~I. T ra ugutta w Pułtusku.
.Przyjmujący" zobowiązuje się do wykonania wlw zadania do 30.06.2020r.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu polecenia, "Przyjmujący" otrzyma wynagrodzenie brutto w
kwocie 112 112,37 zł. (słownie: sto dwanaście tysięcy sto dwanaście 371100 zł. brutto),
netto 91 148,27 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem 271100
zł), VAT 23% w wysokości 20 964,10 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt cztery 10/100 zł).
2. \}'ynagrodzenie płatne będzie na rachunek "Przyjmującego" w terminie 30 dni od przedłożenia
faktury z wykazem wykonanych robót oraz protokołem ich odbioru.

l. ohbiór, wykonanych prac będzie dokonan; 3w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.
Z Iczynności odbioru będzie sporządzony protokół.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac powierzający może dokonać odbioru
warunkowego z podaniem terminu na usunięcie wad i usterek.
3. Jereli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady których "Przyjmujący" nie usunie
wlwyznaczonym terminie "Powierzający" może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt
i rzyko "Przyjmującego".
4. Za datę wykonania przez "Przyjmującego" zobowiązania wynikającego z niniejszego polecenia
~konania uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole bezusterkowego odbioru.
I

§4

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu polecenia wykonania.
§5

W przypadku niewykonania

przedmiotu polecenia wykonania przez "Przyjmującego"

wskazanym w poleceniu wykonania terminie "Powierzający",
innemu wykonawcy, a kosztami obciążyć "Przyjmującego".

we

może zlecić jego wykonanie

§6

Zmieny polecenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

Polecenie
Wykonania
sporządzono
w trzech
dla "IoWierZającego" oraz jeden dla "Przyjmującego".
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POWIERZAJĄCY:

Sporzqdził:

Marian Ltsiecki
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