
UCHWAŁA NR 992/112/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody  na odstąpienie od naliczenia kar umownych Jednostce
Projektowania  –  Usługi  Inwestycyjne  i  Projektowe  Piotr  Szymański w  Płocku oraz
zawarcie z tą Jednostką porozumienia

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  § 55 ust. 2 pkt 4 oraz 60 ust. 1 Statutu
Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.)  Zarząd
Powiatu  w Sierpcu  uchwala, co następuje: 

§ 1.

1.Wyraża się zgodę na odstąpienie od naliczenia kar umownych Jednostce Projektowania –
Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański w Płocku, ul. Rembielińskiego 1/78  za
opóźnienie terminu wykonania dokumentacji projektowej pn. Modernizacja dachu budynku
b. internatu Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b w kwocie 3.183,18 zł
zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie z powołaną wyżej Jednostką Projektowania porozumienia
o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

                                                                             § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący                   .........................................
2. Marek Lejman - członek                                              .........................................
3. Andrzej Twardowski- członek                                  ........................................



POROZUMIENIE
zawarte w dniu........ ........... 2006 r. między
Starostwem Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a
reprezentowanym przez:
1. Pawła Mariusza Ambora – Starostę Sierpeckiego
2. Andrzeja Twardowskiego – Członka Zarządu
zwanym dalej Inwestorem
a
Jednostką Projektowania – Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański w Płocku, ul.
Rembielińskiego 1/78
reprezentowaną przez:
Piotra Szymańskiego-właściciela 
zwanym dalej Projektantem
o treści, jak niżej:

§ 1.

1. Porozumienie dotyczy umowy o dzieło nr 2212/1/06 z dnia 17.01.2006 r. o wykonanie
kompletnej  dokumentacji  budowlanej  pod nazwą “Modernizacja  dachu wraz z adaptacją
pomieszczeń strychowych na cele użytkowe”.
2.  Projektant  opóźnił  termin  realizacji  umowy z  28  lutego  na  18  maja  2006  r.  ,  a  w
doręczonym piśmie  (w  załączeniu  do  niniejszego  porozumienia)  wskazał  na  przyczyny
opóźnienia.
3. Działający w imieniu i interesie Inwestora Zarząd Powiatu w Sierpcu na posiedzeniu w
dniu 7 czerwca 2006 r. zapoznał się z  argumentacją Projektanta.

§ 2.

1. Projektant zobowiązuje się w ciągu 1 miesiąca od dnia wezwania na żądanie Inwestora
zaktualizować kosztorysy inwestorskie odnoszące się do tej części zaprojektowanych robót,
które Inwestor planuje wykonać w w roku 2007 i w latach następnych.
2. Inwestor  mając  na  uwadze  powyższe  odstępuje  od  naliczenia  Projektantowi  kar
umownych za nieterminowe wykonanie umowy, o której mowa w  § 1 ust. 1 niniejszego
porozumienia, w kwocie 3.183,18 zł.
3.  W przypadku niewywiązania się  Projektanta z postanowień niniejszego porozumienia
Inwestor będzie dochodził swych praw na drodze sądowej.

§ 3.

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, przeczytano i podpisano.

PROJEKTANT                                                                                INWESTOR


