
U M O W A Nr KS. 5544.23.2020 

W dniu 29 września 2020 r. pomiędzy: 


Miastem Garwolin, mającym siedzibę w Garwolinie ul. Staszica 15, reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta - Marzenę Świeczak 

zwanym dalej w tekście Zamawiającym, 


przy kontrasygnacie Agaty Gajewskiej działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta Garwolina 


a Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym BRUKSTON Artur Gielo i Michał Kot Sp. j. z siedzibą 


08-400 Garwolin, ul. Stacyjna działka nr 3037/1 

zwanym dalej w tekście Wykonawcą, 


została zawarta umowa następującej treści. 


§ 1 

1. 	 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac polegających na 
odmuleniu rowów na terenie miasta Garwolina, z usunięciem ewentualnych przetamowań 
mogących występować w rowach (np. zalegające konary drzew, gałęzie, karpy, kamienie itp. 
utrudniające przepływ wód), z podziałem na niżej wymienione zadania: 
1.1. odmulenie rowu przy ul. Akacjowej na długości ok. 370 mb wraz z rozebraniem 3 przepustów 

i przewiezieniem ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km 

(zał. 1); Istnieje możliwość odkładu urobku po wcześniejszym uzgodnieniu tego z właścicie

lem działki o nr ew. 2300, 

1.2. odmulenie rowu przy ul. Studzińskiego (prawa strona jadąc od ul. Sobieskiego) na długości ok. 

580 mb z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi prze

pisami prawa (zał. 2), 

1.3. odmulenie rowów po obu stronach ul. 	Kościuszki (od ul. 3-go Maja: prawa strona na długości 

jezdni ok. 1070 mb, lewa strona na długości jezdni ok. 1240 mb) ze zdjęciem nadmiaru ziemi 

z pobocza dostosowując spadki poprzeczne do wartości wymaganych i z zagospodarowaniem 

urobku we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; miejscami odcinki 

rowów są zakryte w związku z czym długość rowów do odmulenia jest znacznie krótsza od 

długości jezdni (zał. 3), 

1.4. odmulenie rowów po obu stronach ul. Lubelskiej, od ul. Macieja Rataja do ul. 	Słowackiego na 

długości ok. 1040 mb ze zdjęciem nadmiaru ziemi z pobocza dostosowując spadki poprzeczne 

do wartości wymaganych i z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie zgodnie z obo

wiązującymi przepisami prawa (zał . 4), 

1.5. odmulenie rowu przy ul. Wiejskiej 	 na długości ok. 25 mb, na wysokości posesji nr 33, 35 

i 93, z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisa

mi prawa (zał. 5), 

1.6. odmulenie rowu przy ul. Bajkowej od nieruchomości o nr ew. 1387/7 do rzeki Wilgi na długo

ści ok. 710 mb, z rozplantowaniem urobku (zał. 6), 

1.7. odmulenie rowu przy ul. 	Sławińskiej od nieruchomości o nr ew. 6531/4 w kierunku ul. Gen. 

Władysława Andersa na długości ok. 150 mb, z zagospodarowaniem urobku we własnym za

kresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zał. 7), 
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1.8. odmulenie rowów po obu stronach ul. Sławińskiej przy skrzyżowaniu z drogą gruntową stano

wiącą działkę o nr ew. 2205 na łącznej długości ok. 130 mb, z zagospodarowaniem urobku we 

własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zał. 8), 

1.9. odmulenie rowów po obu stronach ut Budzeń od okolic skrzyżowania z ulicą Stawki i 3-go 

Maja do działki o nr ew. 1705 na łącznej długości ok. 700 mb, z zagospodarowaniem urobku 

we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zał. 9), 

1.10. odmulenie rowu 	przy ul. Parysowskiej i ul. Księżnej Anny Mazowieckiej strona lewa od 

ul. Staszica do działki o nr ew. 1870/2 na długości ok. 240 mb, z zagospodarowaniem urobku 

we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zał. 10). 

§2 

l. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Protokolarny odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
1.2. Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. Prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie z 	właściwościami przedmiotu zlecenia 

oraz obowiązującymi przepisami prawnymi; 
2.2. 	 Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. 
2.3. Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiaj ącemu przedmiotu niniejszej Umowy. 
2.4. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do wykonywanych prac. 
2.5. Dbanie o porządek w miejscu wykonywania prac. 

§3 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót; 
l. Termin rozpoczęcia realizacji umowy - dzień podpisania umowy. 
2. Ostateczny termin zakończenia realizacji umowy - 30 październik 2020 r. 
3. Strony zgodnie 	postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej 

umowy jest możliwa na podstawie pisemnego aneksu do umowy. 

§4 

l. 	Za wykonanie przedmiotu zamowlenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości 46 800,00 zł netto + 23% VAT = 57 564,00 zł brutto: (słownie: 

pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote). 
2. 	 Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi po dokonaniu 

protokolarnego odbioru końcowego i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury z 14 dniowym 
terminem zapłaty liczonym od daty wpływu do Zamawiającego. 

3. 	 Podstawą do złożenia faktury jest zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia 
i podpisanie protokołu odbioru końcowego . 

4. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. 
5. 	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

6. 	 Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec proporcjonalnie zmianie w przypadku pisemnej 
decyzji Zamawiającego o zaniechaniu wykonania zakresów rzeczowo-finansowych robót objętych 
w ofercie. 



§5 


1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uczestniczenia w czynnościach odbioru robót. 
2. 	 Uchylanie się przez Wykonawcę od obowiązku o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do 

przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru bez Wykonawcy 

§6 

Wykonawca zabezpieczy teren prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami BHP 
oraz ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób w miejscu prowadzonych prac. 

§ 7 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
1. 	 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu 

umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 - 0,5% wynagrodzenia umownego, 
określonego w § 4 ust. 1. 

2. 	 W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

3. 	 Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

§8 

1. 	 W razie wykrycia wad Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o nich żądając ich 
usunięcia. Fakt ten nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ujawnione 
w przyszłości. 

2. 	 Zgłoszone wady winny być przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte, w terminie obustronnie 
uzgodnionym, nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 

3. 	 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w tenninie wyznaczonym przez Zamawiającego, wówczas 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej /innemu wykonawcy/, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę· 

4. 	 Wykonawca jest zobowiązany pokryć te koszty w ciągu 3 dni od daty wystawienia faktury przez 
Zamawiającego. 

§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§11 

Spory wynikłe na tle realizacji mmeJszej umowy będzie rozstrzygał odpowiedni rzeczowo Sąd 
właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego. 

§ 12 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Garwolina z siedzibą przy 
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ul. Staszka 15, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl. tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz 
Miasta Garwolina. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, 
a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 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. 

§13 

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech egzemplarzach w tym: 
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający 
1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca 
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.. Zał. Nr 1 Powiat garwoliński - System Informacji Przestrzennej - odcinek rowu do odmulenia skala 1 : 2000 

przepusty do usunięcia 

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów pr strona 1 

wydrukowano w serwisie garwolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-0713. .40 


http:garwolinski.e-mapa.net


Powiat galWoliński - System Informacji PrLestrzennej  odcinek rowu do odmulenia 
skala 1 ; 3000 ----• Zał. Nr 2 

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów pl' 
WYdrukowano w serwisie garwolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-07 14. .32 

http:garwolinski.e-mapa.net


Zał. Nr 3 
Powiat galWoliński - System Infonn odcinek rowu do odmulenia 

skala 1 : 5000 

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa strona 1 
wydrukowano w serwisie garwolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-07 14:37:56 

http:garwolinski.e-mapa.net


Zał. Nr 4 Powiat gaIWoliński - System Inform 
odcinek rowu do odmulenia skala 1 : 4000 -

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa strona 1 
wydrukowano w serwisie garwolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-07 15:13:54 

http:garwolinski.e-mapa.net


Zał. Nr 5
•- Powiat garwoliński - System Informacji Przestrzennej 
odcinek rowu do odmulenia

skala 1 : 2000 


Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów pr , strona 1 

wy~rukowano w serwisie garwolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-07 13 .. J:29 


http:garwolinski.e-mapa.net


Zał. Nr 6 
Powiat garwoliński - System Inform odcinek rowu do odmulenia 

skala 1 : 3000 -.... 

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa strona 1 
wydrukowano w serwisie gaIWolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-0714:01:18 

http:gaIWolinski.e-mapa.net


Powiat galWoliński - System Infonnacji odcinek rowu do odmulenia 
skala 1 : 1000 
-• Zał. Nr 7 

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa strona 1 


wydrukowano w serwisie garwolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-11 09:04 : 13 


http:garwolinski.e-mapa.net


Zał. Nr 8 
Powiat galWoliński - System Infonnacj. odcinki rowów do odmulenia-!II skala 1 : 500 -

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa strona 1 

wydrukowano w serwisie garwolinskLe-mapa.net dnia 2020-09-11 09:44:04 

http:garwolinskLe-mapa.net


Zał. Nr 9 
Powiat galWoliński - System Infonnacj odcinki rowów do odmulenia!II skala 1 : 2000 -

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa strona 1 

wydrukowano w serwisie garwolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-11 10: 14:27 

http:garwolinski.e-mapa.net


L,ćIf. 1'1 r l u 
odcinek rowu do odmulenia -SI Powiat galWoliński - System Infonna(_ 

skala 1 : 1000 -

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa strona 1 

wydrukowano w serwisie garwolinski.e-mapa.net dnia 2020-09-11 10:29:15 

http:garwolinski.e-mapa.net

