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UMOWA Nr KS.7021.2.88.2020 

W dniu 01.10.2020 r. pomiędzy: 


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

Burmistrza Miasta - Marzenę Świeczak 

zwanym dalej w tekście Zamawiającym, 


przy kontrasygnacie Agaty Gajewskiej działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta Garwolina 


a firmą P.U.H. BRUKSTON Gielo i Kot Sp. j., mającym siedzibę w Garwolinie, u\. Stacyjna 

nr działki 3037/1,08-400 Garwolin., reprezentowanym przez: 

Michała Kota - przedstawiciela Wykonawcy 

zwanym dalej w tekście Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 


§ l 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac polegających na 
wykonaniu trzech progów zwalniających w ul. Studzińskiego wraz z wykonaniem oznakowania 
pionowego i poziomego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym: 
1. Wykonanie trzech progów zwalniających o wymiarach: 2 szt. - 4,75m x 2,30m; 1 szt. - 5m x 
2,30m o wysokości 7 cm w u\. Studzińskiego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
2. Wycięcie nawierzchni jezdni wykonanej z masy bitumicznej oraz wywiezienie urobku na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, 
3. Wykonanie podbudowy z betonu C12115, 
4. Ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej na podsypce piask - cem. (3: 1) wraz z 
zaspoinowaniem, 
5. Zakup i montaż oznakowania drogowego: znaki l szt. U-3c, U3d; 6 szt. - A-II a; 4 szt. B33; 2 szt. 
- A30; 2 szt. - tabliczka informacyjna na żółtym tle "PIESI"; 2 szt. - Dl; 1 szt. - A 7; 1 szt. - B-20; 1 
szt. - B-34; 2 szt. - A-l; 2 szt. - A-2; 6 szt. - tabliczki informacyjna o odległości progi ,,20 m"; 
Oznakowanie poziome - P12 - linia bezwzględnego zatrzymania - l szt.; P25 - próg zwalniający 
3 szt. 

§2 

l. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Protokolarny odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie zjej 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 Zamawiającemu 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; 
1. 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. 
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§4 


1. 	 Za wykonanie przedmiotu zamowlenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości 9350,00 zł netto + 23% VAT = 11500,50 zł brutto: (słownie: jedenaście 
tysięcy pięćset złotych 50/100). 

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 \vpływu do Zamawiąjącego. 

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 cZYlillościach 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 przepisan1i 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. 	 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 - bez utraty praw 
wynikających z rękojmi. 
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§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 
ul. Staszica 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. l, 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 
l egzemplarz otrzymuje Wykonawca 
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