
Umowa Nr KS7021.1.13.2020 

zawarta w dniu 25 .08.2020r. pomiędzy: 
Miastem Garwolin mającym siedzibę w Garwolinie, ul. Staszica 15, NIP 826-10-04-395, 
REGON 000524772 reprezentowanym przez Z-ce Burmistrza Miasta - Alberta Barana 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej 
zwanym dalej "Zamawiającym", 
a 
Markiem Rechnio prowadzącego działalność pod firmą 
ELEKTROMAR Marek Rechnio zwanym dalej "Projektantem" 
ul. Tadeusza Kościuszki 13/53, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP:826-144-56-27 REGON:712567201 

§1 . 
1. Zamawiający zleca a Projektant przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej 
projektu techniczno-budowlanego oświetlenia ul. w Garwolinie na odcinku ul. Marmurowej 

2. Zakres umowy obejmuje: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego 
wrn . Garwolin " ul. Marmurowa - linia kablowa Inapowietrzna długości ok. 250mb" w tym: 
2.1. 

- Przygotowanie do zaopiniowania Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych 
2.2. 

- Uzyskanie warunków zwiększenia mocy /przyłączenia (wg potrzeb) w Rejonie 
Energetycznym 

- Uzgodnienie projektu w Rejonie Energetycznym 
- Uzyskanie zgód właścicieli działek 
- Wykonanie map do celów projektowych 
- Uzgodnienie projektu na ZUD 
- Projekt budowlano-wykonawczy 
- Kosztorys inwestorski 

Wersja cyfrowa dokumentacji 
- Uzyskanie zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym 

§2. 
1. 	 Projektant zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji, w tym przepisami techniczno
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Projektant zobowiązany jest dokonać koniecznych uzgodnień przewidzianych prawem budowlanym i 
wszelkimi innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu uzyskania 
zgłoszenia/pozwolenia wraz z wykonaniem koniecznych dodatkowych egzemplarzy opracowań, które 
zostaną zatrzymane przez instytucje uzgadniające . 

3. 	 Projektant zobowiązany jest uzyskać opinie osób posiadających uprawnienia w odpowiednich 
specjalnościach o sprawdzeniu opracowań projektowych pod względem zgodności z przepisami, w 
tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami wraz z oświadczeniem o kompletności 
opracowań z punktu widzenia celu, któremu ma służyć . 

§3. 
1. Projektant zaopatrzy 	dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że 

dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno
budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i jest wydawana w stanie zupełnym 
ze względu na cel oznaczony w umowie. 

2. Wykaz 	opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji 
projektowej. 



§4. 

1.Termin przekazania koncepcji rozwiązań projektowych - do 31.08.2020 r. 
2.Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 3 miesiące od dnia 

podpisania umowy. 
3.Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, jest protokół odbioru, 

przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy. 
4.Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych 

dokumentacj i projektowej. 
5.Projektant zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych braków wskazanych w protokole odbioru w 

terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba, że strony ustalą inny termin. 

§5. 
1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę: 4305,00 zł brutto 

( słownie: cztery tysiące trzysta pięć zł 00/100) . 
2. 	 Zapłata należności za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 zostanie dokonana po 

przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, w terminie 28 dni od daty otrzymania faktury, 
przelewem na konto Projektanta . 

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje również: 
- opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień projektu. 

§6. 
Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz 
z okresem rękojmi na roboty budowlane wy'konane na jej podstawie. 

§7. 
W razie wykrycia wad Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Projektanta o nich , żądając ich usunięcia. 
Fakt ten nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialności za wady ujawnione 
w przyszłości. 

§8. 
Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, może : 


1) żądać jej USUnięcia , wyznaczając w tym celu Projektantowi odpowiedni termin 

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi' od umowy, 

2) odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie 

da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego, 


3) obniżyć wynagrodzenie Projektantowi w przypadku gdy wada nie da się usunąć 


w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego. 


§9. 
Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości 
lub w części na potrzeby realizacji inwestycji. 

§10. 
1. W przypadku niewykonania lub 	nienależytego wykonania umowy Projektant zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy 
dzień zwłoki 

2) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

3) za zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości odbioru - w wysokości 5 % 
wynagrodzenia, 

4) 	 za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie 
Projektanta - w wysokości 20 % wynagrodzenia. 

§11. 
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 



§12. 

Projektant nie może powierzyć wykonania dzieła w całości lub w CZęSCI innym osobom 
ani dokonać cesji praw wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego . 

§13. 
W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa 
budowlanego. 

§14. 
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 Dz. U. 
2019 poz. 1843 z późn o zm .). 

§15. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§16. 
Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego . 

§17. 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 
1 egz. otrzymuje Projektant. 

Zamawiający: 

SK 

mgr Katarzyna \ .: h}l1-f/f1 /rfcka 
Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. (RaDO) informuję, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email : umq@qarwolin.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 osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RaDO. 

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 przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 
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