
UMOWA -ZLECENIE Nr WZK 2601.8.2020 

Zawarta w dniu 5 października 2020 r. pomiędzy Miastem Garwolin mającym siedzibę w 
Garwolinie ul. Staszica 15, zwanym dalej "Zamawiającym"" reprezentowanym przez: Burmistrza 
Garwolina - Marzenę ŚWieczak, przy kontrasygnacie Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej - Skarbnika 
Miasta Garwolina, 
a 

lwanym w treści umowy "Wykonawcą", 

§1 

1. 	 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac polegających na 
sprawdzeniu stanu technicznego elementów budowli, narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu 
budowlanego tj. zbiornika przeciwpowodziowego retencyjnego zlokalizowanego pomiędzy 
prawym brzegiem rzeki Wilga i ulicą Boczną w Garwolinie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), w ramach okresowej 
kontroli jednorocznej. 

2. 	 Zakres prac obejmuje: 
a) dokonanie wizji i pomiarów w terenie, 
b) sporządzenie protokołu z przeglądu. 

§2 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
- 2.500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), po wykonaniu przedmiotu umowy, 
przekazaniu protokołu z kontroli, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury w Urzędzie Miasta 
Garwolin. 

§3 
1. 	 Protokół powinien zostać opracowany w 1 egzemplarzu. 
2. 	 Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

doświadczeniem oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami. 
3. 	 Wykonawca, po wykonaniu i przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy i otrzymaniu 

umówionego wynagrodzenia, zrzeka się z autorskich praw majątkowych w zakresie 
wykorzystania sporządzonego protokołu. 

§4 

1. 	 Termin rozpoczęcia realizacji umowy - dzień podpisania umowy. 
2. 	 Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy -16.11.2020 r. 
3. 	 Realizację przedmiotu umowy uważa się za zakończoną po dostarczeniu protokołu z kontroli 

do siedziby Zamawiającego. 
§5 

1. 	 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu 
przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 - 0,5% 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 2. 

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

3. 	 Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

§6 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 



§7 


Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w 

pełnej wysokości. 

§8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§9 
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

§ 10 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku (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 7864242 jest Burmistrz Miasta Garwolina. 
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. Pana dane 
osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, f irmom doradczym 
i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. 
Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan również prawo 
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy 
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana 
danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. 
Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 11 
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
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