
U M O W A Nr KS.7021.2.74.2020 

W dniu 02.09 .2020 r. pomiędzy: 

Miastem Garwolin, ul. Staszica 15, NIP: 826- 219-77-98, REGON 711582150 reprezentowanym 
przez: 

Burmistrza Miasta - Marzenę Świeczak, 
przy kontrasygnacie Agaty Gajewskiej działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta 
zwanym dalej w tekście Zamawiającym, 
a 
Przemysławem Szaniawskim, prowadzącym działałność gospodarczą na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod 
nazwą "MALU-LUX Przemysław SZANIAWSKI" z siedzibą w Wilkowyi 90A, 08-410 
Wilkowyja 
zwanym dalej Wykonawcą, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta 
umowa następującej treści: 

§1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Odnowa oznakowania 
poziomego ulic 	pozostających w zarządzie miasta Garwolina w 2020 roku w ilości ok. 6 137 

2m w tym: 5 227 m2 oznakowania cienkowarstwowego bialego (w tym trasowanie 
oznakowania poziomego 79m2) i niebieskiego na miejscach dła niepełnosprawnych 180 m2, 
oznakowania cienkowarstwowego czerwonego 730m2, w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Malowanie cienkowarstwowe gr. 600 ~m mokrej warstwy farby, farbami 
akrylowymi z mikrogranulkami szklanymi za pomocą urządzenia malującego wyposażonego w 
komputerowy system mieszania i dozowania farby i mikro-granulek, na ulicach będących w 
zarządzie Miasta Garwolina w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 
oraz nr 2 do umowy. 
2. 	 Łączna przewidywana do wykonania ilość odnowy oznakowania wynosi ok. 6 137 m2

• 

3. 	 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 
nonnami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym. 

§2. 
l. 	Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie zjej postanowieniami zawartymi w 
§5; 
1.2. tenninowa zapłata wynagrodzenia określonego w §4 niniejszej Umowy. 

2. 	 Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2.1. 	 prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi; 
2.2. zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP; 
2.3. wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy; 
2.4. 	 dostarczanie kompletu wymaganych dokumentów, tj. niezbędnych atestów oraz 

innych dokumentów dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 
2.5. 	 usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w 

uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż tennin technicznie 
uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 



i 2.6. 	 posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 
przedstawianie jej na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin. Niedokonanie 
powyższego będzie stanowiło podstawę wstrzymania robót i naliczania kar umownych za 
spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od wykonawcy do 
czasu przedstawienia zamawiającemu przedmiotowej polisy. 

§3 . 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w § 1 w tenninie od dnia 
podpisania umowy do dnia 30.09.2020 roku. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego tenninu zakończenia przedmiotu niniejszej 
Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 

2.1. 	 wystąpienia nieprzewidzianych lub niekorzystnych dla jakości robót warunków 
atmosferycznych (np. opady deszczu) 

3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe tenniny 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu. 

§4. 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
ryczałtowo-ilościowe. 

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego ceny 
jednostkowej w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę oraz ilości faktycznie wykonanych i 
odebranych robót. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty netto 54 197,23 zł. co daje 
kwotę brutto 66662,59zł (słownie złotych: sześdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześdziesiąt dwa 
59/100) 
4. 	 Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy w terminie do 28 dni, od daty złożenia faktury wraz z 
kompletem wymaganych dokumentów. 

5. 	 Podstawę do złożenia faktury końcowej stanowi odebranie przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego, potwierdzone protokółem końcowym odbioru (przedmiotu 
umowy). 

6. 	 Wykonawca wystawi fakturę na: Miasto Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, 
NIP 826-219-77-98. 

7. 	 Wynagrodzenie określone w ust. 3 może ulec zmianie w przypadku pisemnej decyzji 
Zamawiającego o zaniechaniu wykonania zakresu rzeczowego robót objętych przedmiotem 
zamówienia, który jest podstawą ustalenia ceny o której mowa w ust. 3. 

§5 . 
1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, nie później niż w dniu 30.09.2020 r., pismem składanym bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. 

2. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu niezbędne atesty, wyniki oraz protokóły badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie 
całości robót objętych umową i przedstawienie powykonawczego obmiaru robót. 
4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w tenninie 7 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dok?nania odbioru końcowego, w 



3. 	 Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga fonny pisemnego aneksu - pod rygorem 
nieważności. 

4. 	 W sprawach nieuregulowanych mmeJszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi. 

5. 	 Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy zawierająca ceny jednostkowe za 
wykonanie malowania jednego metra kwadratowego oznakowania poziomego każdego rodzaju 
złożona w siedzibie Zamawiającego. 

6. 	 Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech egzemplarzach w tym 2 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający i l egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

:r.:: .~::... u 
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terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
6. Na wykonawcy ciąży obowiązek uczestniczenia w czynnościach odbioru robót. 
7. Uchylanie się przez Wykonawcę od obowiązku, o którym mowa w ust. 6 stanowi podstawę do 
przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru bez Wykonawcy 
8. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
pisemną gwarancję. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub posiadania wad uniemożliwiających 
użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 
wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. 

§6. 
l. Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,5 % wynagrodzenia, o 
którym mowa w §4 ust. 3, za każdy dzień zwłoki, 
1.1.2. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, za 
każdy dzień zwłoki. 

1.1.3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego - 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1.2.1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których .mowa w ust. ) pkt 1.1 
ppkt. 1.1.1 i 1.1.2 z faktury końcowej 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§7. 
l. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy 

na okres 12 miesięcy. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie 
niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, 
wyznaczonych przez Zamawiającego. 
4. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 
określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, 
przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej. 
5. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane 
pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

§8. 
1. 	 Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na 
ostatnio wskazany adres (adres podany w niniejszej umowie) będzie uważane za skuteczne. 

2. 	 Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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Zal~cl.llik lir I tln umo,,~ nr h5.7021.2.l42020 z dnia 9.t.~.~.~ 

Wykaz ulic do odnowy oznakowania poziomego w 2020 roku 

I.p Nazwa ulic)' 
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1 Żolnierzy II Armii WP. 
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Razem "olum,,~' 

Snłlh.O/nak. 
1~/n. I.iniowe) 

P-4. P-3 

P-4 

P-4, P-IJ 

P-I.P-4.P-13 

P-4.P-13 

P-4. P-IJ 

P-I, P-4 

P-4. P-12 

P-4. P-IJ 

1'--1.1'-\3 

P-4 . P-7a, P-12 
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P-I. P-4 
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zwalnialącL 
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PozostaJe wr 

P-2S 10 

26 P-lO (3 szl.) 38 P-l5 5 P-IS. P-20. P-2-1 niebieskie 20 1'-21 31i biale I I szt.) 

5 P-IS 2 
P-lO I I Sl1) 12 

6 P-IOII szt.) 12 

24 P-25 6 

P-2S 8 

P-25 8 

6 P-lO (I sz!) 12 

7 P-10(3 SZI) 36 P-2S 10 
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P-10(2 SZI . ) 24 P-18. P-20, P-2-1 ni~bieskie 
20 P-18, P-20. 1'
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P-25 8 

\O P-10(3szl) 46 

5 P-lO (4 szt) S6 P-19. P-li 21 

P-25 4 

4 

1'-25 4 

P-25 6 

P-25 6 

P-lO (I szt.) 18 

12 P-lO (3 sz!) 30 P-2S 10 

P-lO (2 szt.) 20 

P-10(3 szt.) 46 P-25 16 

P-8a, P-Sb. P

1778 P-IO(IJ szt.) 1715 P-23 (160 szt.) 107 8c P-17, P-IS. 
S5~

P-19. P-20 P
21. 

P-18, P-20. P-24 ni~bieskie 20 1'-19 8i biale (I szt.) 

P-IO(I szt.1 12 

6 P-lO (4 szt.) -18 P-18. P-20. P-24 niebiesk ie 
20 P-19 10i biale (I SZl) 

6 P-IO(I szt.) 12 P-18, P-20. P-24 niebieskie 
20 P-19 10i biale' (I SI.L) 

4 P-IO(S .QI ) 62 

26 P-25 4 

6 P-lO (I szU I' 

6 1'-10 (I SI.I.) 10 P-18, 1'-20. P-24 nicbi~sk ie' 
20i bi"it' (I sZl.) 

P-lO (I Sil) III P-2S 2 

P-2S 4 -
6 P-lO (2 SZI.) ~X P-lS 6 

2 

S P-lil!.' SIl ) .1 ~ I'-I~ . P-21 -IS 

P-lO II SiU III P-2S 5 

1927 61 SI.I. 130') 117 9 .'ll. 180 107 767 

ItVDI1II2 ~()7 
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warstwowa na tlrol!lIl'h 7JO m2 

f 0\\ rrown'h 

TRZ 
6137m2 

dr Marze~ 
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Zalącznik nr 2 do umowy nr J,:..<;.7021.2. 1'ł2020 zdnia Q.~:P.~~.~W 

W"kaz ulic do malowania oznakowania poziomeoo wraz z trasowaniem II' 2020 roku 
'" 

l S~mb. Oznak. 1I0"ł " 
Symb. Oznak. 

Ilość 
S)mb. Oznak. 

Ilość Symb. (}Lnak. (mi~jsca Ilość Symb. Oznak. Ilość 
Symb. 

Iloś 
l iP "azwa ulicy low. I.iniowe) m2 (prI-cjścia dla w m2 (Progi w m2 dla niep~'nospr8"n.\' ch) w m2 (row~rki) w m2 Oznak. 

pieszych) zwalniając) Pozostale wrn 

I, ul. Wiejska P-4. 1'-6 7 
, \Jen. w laaysl~lVa P-I. 1'-6 7 P·13 4

<;il""l' 'on 

3. G~n , Józefa Bema P-I 10 P-13 2 

~ . G~n . Adama Skiiskiego P-I 3 

S Pik, Stanislawa Królickiego P4, P-13 6 P-IO(I szl) 12 P-13 2 

6. Parking SI' nr I 
P-I 8, P-20, P-24 niebieskie 40i biale (2 szt.) 

Razem Kolumny 19 I szt. 12 O 2 szt. 40 8 

RAZEM m2 79 


