
UMOWA NR lIGM/2020 

W dniu 14 lipca 2020 r. pomiędzy Miastem Garwolin mającym siedzibę w Garwolinie przy 

ul. Staszica 15, reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta - Panią Marzenę Świeczak zwanym dalej w treści umowy 

ZLECENIODAWCĄ, 


przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Katarzyny Nozdryn Płotnickiej 
a 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 0.0. w Garwolinie, z siedzibą 

08-400 Garwolin, ul. Polna 77, KRS: 0000125415 Sąd Rejonowy Warszawa Wydział XIV, 

Nr NIP 826-000-33-82, będącym w 100% spółką Miasta Garwolin, reprezentowanym przez: 

Pana Jacka Bronisza - Prezesa Spółki, 


zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ 


o treści następującej: 
§1 

1. 	 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania przyłącza kanalizacji 
sanitarnej budynku przy ul. Sławińskiej 1 w Garwolinie, w tym: 
a. 	 roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej z rury PVC 

o 160 długości 54 mb; 
b. wykonania 3 sztuk studni kanalizacyjnej PVC 0 3150. 

2. 	 Przyłącze wykonane zostanie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Zleceniobiorcę· 

3. 	 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego. 
4. 	 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, 

zgodnie z przedstawioną ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

§2 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § l ust. 1 w 

terminie do dnia 31.08.2020 r. 

§3 

1. 	 Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi 
oraz obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. 	 Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzyskania przewidywanych prawem wszystkich 
wymaganych opinii i uzgodnień z odpowiednimi instytucjami. 

3. 	 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i wad wykonanego przedmiotu umowy, 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich bezpłatnego i niezwłocznego usunięcia. 

§4 

1. 	 Zleceniodawca dokona odbioru robót, o których mowa w § l ust. 1. w terminie 14 dni 
od dnia zgłoszenia kompletnego i uzgodnionego przedmiotu umowy. 

2. 	 Potwierdzenie odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy określonych w § l 
ust. 1. nastąpi na podstawie: 

a. 	 Protokołu potwierdzającego wykonanie robót przez Zleceniobiorcę podpisanego 
przez Zleceniodawcę, 

b. 	 Oświadczenia Zleceniodawcy potwierdzającego przywrócenie terenu budowy 
do stanu pierwotnego. 



'

3. 	 Przy odbiorze przedmiotu umowy Zleceniodawca nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia 
jego jakości, co nie zwalnia Zleceniobiorcy z odpowiedzialności względem Zleceniodawcy 
za jakość przedmiotu umowy oraz jego kompletność pod względem celu, któremu 
ma służyć. 

4. 	 Zleceniodawca dokonttie odbioru przedmiotu umowy pod względem formalnym. Za jakość 
i kompletność przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z jego wad odpowiada 
Zleceniobiorca. 

§5 

1. 	 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1. ustala się na 
kwotę netto 7.500,00 zł tj. kwotę brutto 8.100,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto 
01100). 

2. 	 Strony ustalają, że należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na 
konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót przyłącza 

kanalizacyjnego. 
3. 	 Fakturę należy wystawić na: 

Miasto Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, NIP: 826-219-77-98 

§6 

1. 	 Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne, 

które naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 


1) Zleceniobiorca płaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) za niedotrzymanie ustalonego w § 2 niniejszej umowy terminu wykonania robót 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień zwłoki; 
b) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
w okresie rękojmi w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany 
przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad; 
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy
20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne: 
a) za zwłokę wynikłą z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w przeprowadzeniu 
odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za 
każdy dzień zwłoki; 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy - w 
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. 	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 


wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. 	Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 


Zleceniobiorcy. 


§7 

1. 	 Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji na przedmiot umowy. 
2. 	 Okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 
3. 	 Zleceniodawca wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 
po upływie okresu rękojmi. 



§8 

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

§9 

1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. 	 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy. 

§ 10 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 2 egzemplarze 
otrzymuje Zleceniodawca i 1 egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca. 

ZLECENIOBIORCA 

PRZEDSIEBIORSTWO


WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

Sp. z 0.0. 


08-400 Garwolin , ul. Polna 77 

tel./fux (25) 684-38-63 


Regon : 710064909;NIP : 826-000-33-82 
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Informacja o ochronie danych osobowych 

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 : umg@garwolin.pltel. 25 786 42 42jest Burmistrz Miasta Garwolina. Dane kontaktowe 
do Inspektora Ochrony Danych: iod@garwolin.pl 
PanilPana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest Art. 6, ust. I, lit. b) RaDO. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji urnowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na 
Administratora w obszarze administracji publicznej . PanilPana 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 PaniąlPana danych osobowych jest 
warunkiem zawarcia umowy i wspótpracy z Administratorem. 
Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 
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