1de%

KRŚ.7021.10.9.2020

Polecenie wykonania
Nr
z
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„lifa?...(jzozo

.Ó..)T.O„;'L„2020 roku

-

Gmina Pułtusk, reprezentowana przez Wojciecha Gregorczyka
Burmistrza Miasta Pułtusk,
zwana w dalszej części POWIERZAJĄCYM, powierza
Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Staszica 35,
06-100 Pułtusk, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307547
reprezentowanemu przez:
Kamila Szczepańskiego - Prezesa Zarządu,
Damiana Szewczyka — Członka Zarządu,
zwanemu w dalszej części „PRZYJMUJĄCYM ZADANIE" wykonanie zadania własnego polegającego na
sprzątaniu terenów targowisk miejskich.
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„PRZYJMUJĄCY ZADANIE" będzie wykonywał

do 31.12.2020 r.

przedmiot powierzenia w okresie od 01.07.2020

Zakres robót do wykonania w poszczególnych
te polegać będą na:
1.

r.

52
miejscach obejmuje sprzątanie targowisk.

Prace

sprzątaniu (zamiataniu, zbieraniu odpadów stałych) terenu targowisk miejskich przy ul. Rynek,
Traugutta w miejscowości Grabówiec, w każdy dzień funkcjonowania targowiska określony
Regulaminem targowisk,
odbiorze unieszkodliwianiu odpadów powstałych przy ww. pracach.
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wykonanie przedmiotu polecenia, w okresie wymienionym w 5 1, ust. 1 „PRZYJMUJĄCY ZADANIE"
otrzyma wynagrodzenie w kwocie 101 868,00 złotych brutto (słownie: sto jeden tysięcy osiemset
sześćdziesiąt osiem złotych), tj. 16 978,00 zł brutto miesięcznie(słownie: szesnaście tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych).
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek „PRZYJMUJĄCEGO ZADANIE” nr 10 1240 5309 1111 0010
1627 5172 w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury z wykazem wykonanych robót oraz
protokołem ich odbioru.
Za

5 4
Przyjmujący może powierzyć wykonanie prac innej osobie lub jednostce organizacyjnej, gdy wykonanie
tych prac wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu jest uzasadnione ekonomicznie, technicznie
potrzebą pilnego wykonania prac zabezpieczających z zachowaniem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
i
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Spory powstałe na tle wykonania zakresu robót określonego w 5 1 @ 2 strony będą rozstrzygać
polubownie. Wprzypadku braku polubownego rozwiązania problemów powstających na tle realizacji
polecenia wykonania, strony określają procedury rozstrzygnięcia sporów.
i
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Zmiany polecenia wykonania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
@

7

Polecenie wykonania sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Powierzającego
ijeden egzemplarz dla Przyjmującego.
Sporządził: Barbara Godlewska
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