IPŚP. 7011.105.2021
POLECENIE WYKONANIA
Nr
z dnia

0~

/2022
2022 r.

.OIJ.J).d:

Gmina Pułtusk, reprezentowana przez Wojciecha Gregorczyka - Burmistrza Miasta Pułtusk,
przy kontrasygnacie Teresy Turek - Skarbnik Miasta Pułtusk
zwana w dalszej części „Powierzającym", powierza
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, ul. Wyszkowska 2,
06 - 100 Pułtusk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000157759, kapitał zakładowy 8.579.700 PLN, NIP: 568-000-04-37, REGON: 130018137
reprezentowanemu przez:
- Włodzimierza Kaczmarczyka - Prezesa Zarządu
- Jacka Elaka - Członka Zarządu
zwanemu w dalszej części „Przyjmującym zadanie" .
§

1

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kacice o długości 307 m. (zgodnie z ofertą
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pułtusku, przedłożoną w dniu
30.12.2021 r.)
§2
Termin realizacji: 6 miesięcy od podpisania Polecenia Wykonania
§3
1. Wartość robót za budowę odcinków sieci wodociągowych w miejscowości Kacice
ustala się na kwotę 79.674.80 zł netto plus należny podatek VAT wynoszący 23 %.
Łącznie z podatkiem VAT 98.000.00 zł.

(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy

00/100)
2.
3.

Rozliczenie za wykonanie polecenia odbędzie się po zakończeniu i protokólarnym
odbiorze robót.
Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek „Przyjmującego zadanie" - Bank PEKAO
S.A. Oddział w Pułtusku, Nr 12 1240 5309 1111 0000 5046 4663, w terminie 30 dni
od daty przedłożenia faktury.
§4

Przyjmujący zadanie" za zgodą „Powierzającego" nie może powierzyć wykonania prac innej
osobie lub jednostce organizacyjnej, chyba, że wykonanie tych prac wymaga posiadania
specjalistycznego sprzętu i jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie.

1.

§5
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowić kary
finansowe. ,,Przyjmujący zadanie" zapłaci „Powierzającemu" karę za odstąpienie
od polecenia wykonania, wskutek okoliczności, za które odpowiada „Przyjmujący
zadanie" -w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w§ 3 ust. 1.

2.
3.

Kara należna od „Przyjmującego zadanie" może zostać pobrana przez
,,Powierzającego" także poprzez potrącenie z wystawionej faktury.
W przypadku niewykonania przedmiotu polecenia wykonania przez „Przyjmującego"
we wskazanym w poleceniu wykonania terminie „Powierzający", może zlecić jego
wykonanie innemu Wykonawcy, a kosztami obciążyć „Przyjmującego zadanie".

§6
Zmiany polecenia wykonania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Polecenie
wykonania
sporządzono
w
trzech
jednobrzmiących
dwa dla „Powierzającego", a jeden dla „Przyjmującego zadanie".

PRZYJMUJĄCY ZADANIE:

Sporządziła: Kamila Drzewicka/lPŚP
e-mail: kamila.drzewiecka@pultusk.pl
tel: 23 306 7223
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