
Umowa nr KS.7021.2. 56.2019

W dniu 17.09.2019 r. pomiędzy Miastem Garwolin z siedz. Garwolin, ul. Staszica 15, zwanym w
dalszej treści umowy "Zamawiaj ącym" reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Garwolin - Marzenę Świeczak
a
Smart Factor Sp. z o. O., ul. Algierska 17K, 03-977 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000672154, posiadającą numer NIP 5223088299, REGON 366984323, kapitał zakładowy:
100.000,00 PLN opłacony w całości, reprezentowaną przez pełnomocnika spółki: Agatę Gajdak
Olewniczak

, zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą"
została zawarta umowa o następującej treści:

§1.
1. Przedmiotem umowy jest:

"Wykonanie rocznego przeglądu stanu teclmicznego i stanu oznakowania dla ok. 67 km dróg
gminnych na terenie miasta Garwolina".

§2.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu

zamówienia wymienionego w § 1.
2. Okres realizacji zamówienia:

- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg do dnia 16.10.2019 r.
3. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:
aj wykonanie wizji lokalnej drogi oraz sporządzenie protokołu przez osobę z uprawnieniami

drogowymi, przeglądowi podlegają następujące elementy pasa drogowego:
- długość drogi,
- stan nawierzchni jezdni;
- stan poboczy i odwodnienia;
- stan chodników i zatok;
- stan oznakowania pionowego;
- stan oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- stan zieleni;
- stan studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych itp.;
bl przeglądane elementy, zalecenia i oceny zostaną udokumentowane w formie elektronicznej w

bazie programu oraz w protokołach które zostaną połączone z Książką Drogi w wersji
elektronicznej i formie wydruku w formacie A4 w ilości 1 szt.

4. Wykonawca zobowiązany jest do ocenienia estetyki drogi, podania zaleceń krótko- i
długoterminowych oraz wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi.

5. Kontrola musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specj alności.

6. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

§3.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 5300 zł netto co

daje kwotę brutto 6519zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset dziewiętnaście).
2. Rozliczenie nastąpi po podpisaniu protokołów odbioru w terminie do 28 dni od daty wpływu

prawidłowo wystawionej faktury.
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3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

§4.
1. Szczegółowe ustalenia dotyczące terminu, zakresu wykonania usług należy dokonać z

przedstawicielem zamawiającego - Marcin Łapacz insp. Wydz. KS tel. 25 786 42 18 od
poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530.

2. Wykonawca uzgodni z zamawiającym pisemnie lub telefonicznie termin przekazania
dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.

3. Przekazanie dokumentacji będącej wynikiem zamówienia będzie miało miejsce w siedzibie
zamawiającego, w terminie do dnia 16.1 0.2019 r.

4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez strony protokołem zdawczo -
odbiorczym. Data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu stanowi datę wykonania
i odbioru prac.

5. W przypadku ujawnienia się wad w okresie 1 roku od daty odbioru przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez
zamawiającego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, z
wyłączeniem przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

§5.
1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę

umowną w wysokości:
3.000,00 zł - w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

100,00 zł - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu ustalonych usług
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki w

zapłacie faktury po terminie ustalonym w §3 pkt. 1.
3. Kary umowne wymienione w pkt. 1 i 2 płatne są w terminie 14 dni od daty żądania zapłaty

przez stronę.
4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy zawierają

wady, wezwie pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie do 7 dni od ich
stwierdzenia. Zapis §5 pkt. 1 umowy stosuje się odpowiednio.

5. Niezależnie od kar umownych zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§6.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony.

§7.
1. Zamawiaj ący może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o

wystąpieniu istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Oprócz przypadku określonego w pkt. 1, zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach ogłoszenia upadłości lub
likwidacji firmy Wykonawcy.

§8.
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej. umowy zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez

Właściwy Sąd.



3. Strony deklarują wolę polubownego załatwiania sporów.

§9.
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Miasta Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email:
umg@garwolin.pl, tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina. Dane kontaktowe do
Inspektora Ochrony Danych: iod@garwolin.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą
prawną przetwarzania danych osobowychjest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z
wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze administracji publicznej.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych,
firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje
Administrator.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan
również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z
Administratorem.
Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji
niniejszej umowy.

§lO.
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego
i jeden egzemplarz dla wykonawcy. Integralną częścią umowy jest: Wykaz dróg gminnych -
załącznik Nr 1.

Zamawiający Wykonawca
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