
U MOW A Nr KS. 5544.9.2019 

W dniu .J.9. paidziernika 2019 r. pomi~dzy: 

Miastem Garwolin, majqcym siedzib~ w Garwolinie ul. Staszica 15, reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta - Marzen~ Swieczak 

zwanym dalej w tekscie Zamawiajqcym, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Garwolina - Katarzyny Nozdryn-Plotnickiej 


a Panem "' prowadzqcym 

dzialalnosc gospodarczq pod firmq AZBUD Przedsi~biorstwo Rob6t Budowlanych 

zwanym dalej w tekscie Wykonawcq, 

zostala zawarta umowa nast~pujqcej treSci. 


§ 1 

1. 	 Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac polegajqcych na 
wykoszeniu i odmuleniu rowow na terenie miasta Garwolina, wskazanych kolorem z6ltym na 
zalqcznikach graficznych stanowiqcych integralnq cz~sc umowy, z usuni~ciem ewentualnych 
przetamowan mogqcych wyst~powac w rowach (np. zalegajqce konary drzew, gal~zie, karpy, 
kamienie itp. utrudniajqce przeplyw w6d), z podzialem na nizej wymienione zadania: 
1.1. Wykoszenie rowu na osiedlu "Dzialki" na dlugosci 710 mb (zal. 1). 
1.2. Wykoszenie rowu przy ul. 1. Bema na dlugosci 200 mb (zal. 2). 
1.3. Wykoszenie starorzecza w ok. ul. Targowej na dlugosci 850 mb (zal. 3). 
1.4. Wykoszenie rowu przy ul. Armii Krajowej na dlugosci 100 mb (zal. 4). 
1.5. Wykoszenie 	rowu przy ul. Batalionu "Zoska" na dlugosci 160 mb (zal. 5). Zakres rob6t 

obejmuje r6wniez wykoszenie terenu przyleglego do rowu tj. od skarpy rowu do skrajni jezdni. 
1.6. 	 Wykoszenie row6w usytuowanych po obu stronach ul. Kosciuszki od stacji SHELL 

w kierunku miejscowosci Mi~tne na lqcznej dlugosci ok. 500 mb (zal. 6). Zakres rob6t obejmuje 
r6wniez wykoszenie terenu plaskiego, przyleglego do rowu, pasem szerokosci 2 m. 

1.7. Wykoszenie rowu przy wale przeciwpowodziowym przy osiedlu Zarzecze na dlugosci ok. 250 
mb (zal. 7) 

1.8. Wykoszenie zachodniego rowu opaskowego zbiornika wodnego wraz z rowem odplywowym 
na lqcznym odcinku ok. 500 mb (zal. 8). 

1.9. Odmulenie rowu przy ul. J. Bema na dlugosci 200 mb z wywozem urobku (zal. 2). 
t 

§2 

1. Do obowiqzk6w Zamawiajqcego nalezy: 
1.1. Protokolamy odbi6r przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
1.2. Terminowa zap lata wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej Umowy. 

2. Do obowiqzk6w Wykonawcy nalezy: 
2.1. Prowadzenie rob6t przez osoby uprawnione zgodnie z wlasciwosciami przedmiotu zlecenia 

oraz obowiqzujqcymi przepisami prawnymi; 
2.2. Prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz. 
2.3. Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajqcemu przedmiotu niniejszej Umowy. 
2.4. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajq~ego do wykonywanych prac. 
2.5. Dbanie 0 porzqdek w miejscu wykonywania prac. 

Sponadzil: 

inspeklor Wydzialu KS Anur Michalik ~ 




§3 


Strony ustalajq nast~pujqce tenniny realizacji robot; 
1. Tennin rozpocz~cia realizacji umowy - dzien podpisania umowy. 
2. Ostateczny tennin zakonczenia realizacji umowy - 29 listopada 2019 r. 
3. 	Strony zgodnie postanawiajq, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedrniotu niniejszej 

umowy jest mozliwa na podstawie pisemnego aneksu do umowy. 

§4 

1. 	 Za wykonanie przedmiotu zamowlenia Zamawiajqcy z?-placi Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczaltowe w wysokosci 9 000,00 zl netto + 23% VAT = 11 070,00 zl brutto: (slownie: 
jedenascie tysi~cy siedemdziesi'!t zlotych). 

2. 	 Strony ustalajq, ze wyplata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastqpi po dokonaniu 
protokolarnego odbioru koncowego i przedlozeniu przez Wykonawc~ faktury z 14 dniowym 
tenninem zaplaty liczonym od daty wplywu do Zamawiajqcego. 

3. 	 Podstawq do zlozenia faktury jest zakonczenie robot obj~tych przedmiotem zamowienia 
i podpisanie protokolu odbioru koncowego. 

4. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy. 
5. 	Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedrniotu umowy nie moze bye 

podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu . . 

6. 	 Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec proporcjonalnie zmianie w przypadku pisemnej 
decyzji Zamawiajqcego 0 zaniechaniu wykonania zakresow rzeczowo-finansowych robot obj~tych 
w ofercie. 

§5 

1. Na Wykonawcy ciqzy obowiqzek uczestniczenia w czynnosciach odbioru robot. 
2. 	Uchylanie si~ przez Wykonawc~ od obowiqzku 0 ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstaw~ do 

przeprowadzenia przez Zamawiajqcego czynnosci odbioru bez Wykonawcy 

§6 

Wykonawca zabezpieczy teren prac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa i przepisami BHP 
oraz ponosi pelnq odpowiedzialnose za bezpieczenstwo osob w miejscu prowadzonych prac. 

§7 

Odpowiedzialnose odszkodowawcza 
1. 	 Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar~ umownq za kazdy dzien zwloki w oddaniu przedmiotu 

umowy w stosunku do tenninu, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 2 - 0,5% wynagrodzenia umownego, 
okreslonego w § 4 ust. 1. . 

2. 	 W razie odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego 
Wykonawca zaplaci kar~ umownq w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1. 

3. 	 lezeli kary umowne nie pokryjq szkody, strony mogq dochodzie odszkodowania uzupelniajqcego 
na zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

§8 

1. 	 W razie wykrycia wad Zamawiajqcy niezwlocznie zawiadomi Wykonawc~ 0 nich zqdajqc ich 
usuni~cia. Fakt ten nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ujawnione 
w przyszlosci. 
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2. 	 Zgloszone wady winny bye przez Wykonawc~ niezwlocznie usuni~te, w terminie obustronnie 
uzgodnionym, nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia. 

3. 	 Jeieli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajctcego, wowczas 
Zamawiajctcy moze zlecie ich usuni~cie osobie trzeciej linnemu wykonawcy/, a kosztami obcictzye 
Wykonawc~. 

4. 	 Wykonawca jest zobowictzany pokrye te koszty w cictgu 3 dni od daty wystawienia faktury przez 
Zamawiajctcego. 

§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogct bye dokonywane za zgodct obu stron wyrazonct na piSmie 
pod rygorem niewaznosci. 

§ 10 


W sprawach nieuregulowanych niniejszct umowct majct zastosowanie przepisy kodeksu cyWilnego. 


§11 

Spory wynikle na tle realizacji mmeJszej umowy b~dzie rozstrzygal odpowiedni rzeczowo Sctd 
wlasciwy dla miejsca siedziby zamawiajctcego. 

§ 12 

Zgodnie z art. 13 ogolnego Rozporzctdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuj~, iz Administratorem 
PaniIPana danych osobowych przetwarzanych w Urz~dzie Miasta Garwolina z siedzibct przy 
ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email: umg@garwolin.pl. tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz 
Miasta Garwolina. 
PanilPana dane osobowe b~dct przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, 
a podstawct prawnct przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. 
Dane osobowe b~dct przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikajctcy z wymagan 
prawnych nakladanych na Administratora w obszarze administracji publicznej. PaniIPana dane 
osobowe mogct zostae udost~pnione dostawcom systemow informatycznych, firmom , doradczym 
i audytowym oraz kancelariom prawnym, z ktorymi wspolpracuje Administrator. 
Posiada PanilPan prawo dost~pu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni~cia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada PanilPan rowniez prawo 
wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy 
uznaj'L iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczctcych narusza przepisy ogolnego 
Rozporzctdzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panict/Pana 
danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wspolpracy z Administratorem. 
Strony wzajemnie powierzajct sobie przetwarzania danych osobowych niezb~dnych do realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 13 

Umow~ niniejszct sporzctdzono w 3-ech egzemplarzach w tym: 
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajctcy 
1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca 
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