
UMOWA NR KS.7021.2.103.2020 


W dniu .AQ ... listopada 2020 r. w Garwolinie pomiędzy Miastem Garwolin, ul. Staszica 15, 

08-400 Garwolin, NIP 8262197798 , REGON 711582150 zwanym w treści umowy 

"Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

Burmistrz Miasta - Marzenę Świeczak 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Katarzyny Nozdryn - Płotnickiej 


a 

Sławomirem Leszczyńskim prowadzącym dzialalność pod nazwą Biuro Projektowo -

Konsultingowe "MOSTY" Sławomir Leszczyński z siedzibą: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 

Juliana Grzeszaka 8A, NIP 822-178-90-59 nazywanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 


została zawarta umowa następującej treści: 


§1. 
l . 	 Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów podstawowych drogowych obiektów 

inżynierskich zgodnie ze złożona ofertą będącą podstawą do zawarcia niniejszej umowy. 
2. 	 Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów podstawowych (rocmych) obiektów 

inżynierskich i opracowanie protokołów z kontroI i dla: 
- dwóch mostów nad rzeką Wilgą o długości 32,8 m (belki kujan) , 
- dwóch kładek dla pieszych nad kanałem "Ulga" 
oraz 
- przepustu ramowego nad kanałem " Ulga" . 

3. 	 Przeglądy obiektów mosto",vych i przepustów należy wykonać w oparciu o obowiązujące 
przepisy , a w szczególności : 
- Instrukcję przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich 

wprowadzonej do stosowania zmządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r., 

- ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
(Dz. U. 2005 . Nr 67 , poz. 582). 

- ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - (Dz. U . 2020 poz. 470 z późń. 
zm.), 

-	 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000, nr 63 poz. 735 z późno zm.). 

4. 	 Dokumentem stwierdzającym przeprowadzenie przeglądu jest protokół okresowej kontroli. 
5. 	 W ramach przeglądu podstawowego należy opracować wykaz potrzeb do planu bieżącego 

utrzymania i remontów. W \\'y kazie potrzeb należy wyszczególnić rodzaje prac, określić 
tryb pilności ich wykonania oraz szacunkowy obmiar. 

6. 	 Przeglądy należy wykonać w wersji papierowej oraz elektronicmej . 
7. 	 Wersje papierową należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach z podziałem na przeglądy 

obiektów mostowych oraz przeglądy przepustów. Protokół z każdego obiektu należy 
oprawić poprzez włożenie luzem kart protokołu do koszulki. Kart protokołu nie zszywać. 
Wszystkie koszulki należy włożyć do skoroszytu z podziałem na skoroszyt zawierający 
obiekty mostowe oraz skoroszyt zawieraj ący przepusty. Dodatkowo do każdego z 
skoroszytów należy dołączy ć: 

a) krótki opis zawierający m.in.: (nazwę firmy wykonującej, nazwę zamawiającego, 
podstawę opracowania itp.); 

b) zestawienie obiektów mostowych! przepustów, które zawiera skoroszyt (tabela); 

c) katalog uszkodzeń (na podstawie których oceniano - zgodnie z instr~ 



d) 	 skala i kryteria oceny stanu technicznego (na podstawie których oceniano - zgodnie 
z instrukcją); 

e) skala i kryteria oceny izolacji (na podstawie których oceniano - zgodnie z instrukcją) 
f) skala pilności określająca "tryb wykonania" (na podstawie których oceniano 

zgodnie z instrukcją) ; 

g) zbiorowe zestawienie obiektów wraz z ocenami stanu technicznego (tabela); 
8. 	 Wersje elektroniczna dostarczyć na płycie CD lub DVD. Pliki zapisać w formacie pdf. 

§2. 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do 07.12.2020 r. 

§3. 
1. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma v.rynagrodzenie w wysokości 

4000,00 zł netto + 23%Vat tj . 920,00 zł co daje łącznie 4 920,00 zł brutto (słownie: 
cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/1 00). 

2. 	 Wynagrodzenie obejmuję wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy za prawidłowe 
oszacowanie kosztów związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia. 

3. 	 Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury V AT wystawionej przez 
Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. 	 Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po dokonaniu czynności sprawdzających o których 
mowa w §5 . 

5. 	 Fakturę należy wystawić na: Miasto Garwolin ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, NIP: 
826-219-77-98. 

6. 	 Fakturę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miasta Garwolina 
ul. Staszica 15 , 08-400 Galwolin. 

7. 	 Termin zapłaty faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu. 

§4. 
1. 	 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do 

kontrolowania stanu technicznego obiektów mostowych oraz jest członkiem Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa 

2. 	 Wykonawca oświadcza, że przeszedł odpowiednie szkolenie w zakresie wykonywanych 
przeglądów podstawowych. 

3. 	 Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru 
Wykonawca wykonywać będzie osobiści. Powierzenie wykonania części lub całości 

objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest zabronione. 

§5. 
1. 	 Przedmiot urnowy zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie. 
2. 	 Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane, oprawione i ponumerowane. 
3. 	 Złożenie przedmiotu umowy nie jest równoznaczne z dokonaniem odbioru. 
4. 	 Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny 

poprawności i zgodności przeglądów z nini~jszą umową - termin ten rozpoczyna swój bieg 
w dniu złożenia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. 

5. 	 Zamawiający może w terminie określonym w ust. 4 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o 
pisemne wyjaśnienia w zakresie przekazanej dokumentacji, a Wykonawca w terminie nie 
przekraczającym 5 dni udzieli stosownych wyjaśniel~l. 

6. 	 Jeśli Zamawiający po określonym w ust. 4 terminie, nie wniesie zastrzeżeń do 
dokumentacji to jest to jednoznaczne z jej przyjęciem. 

7. 	 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia dokumentacji do czasu 
usunięcia Zi ZOnYCh zastrzeżell 
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8. 	 Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej umowy ustalają 

protokolarnie zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień 
w przedmiocie umowy. 

9. 	 Do odbioru poprawionego przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 
4-8. 

§6. 
l. 	Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Marcin Łapacz, tel.: 25 786 

42 18, e-mail.:m.lapacz@garwoJin.pl 
2. 	 Osobą wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy jest p. Sławomir Leszczyński, tel. 

600910 349, e-mail.: ............................... .. 
3. 	 Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy. 

§7. 
l. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary 

umowne: 

l) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu: 


a) Odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac na dzień przerwania tych prac potwierdzonych 

protokołem sporządzonym przez strony umowy. 

2)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 


a) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki licząc od telminu określonego w §2. 

b) Zwłoki w usunięciu wad i niezgodności opracowania z przedmiotem umowy - w wysokości 


0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki , licząc od terminu określonego §5 ust. 8 

niniejszej umowy. 

c) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

2. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia kary umownej określonej w ust. l z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 


§8. 
l. 	 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez 

Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku 
niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. 	 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§9. 
l. 	 Wszelkie zmiany mnIejszej umowy, dla swej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności . 

2. 	 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz odpowiednich innych ustaw. 

3. 	 Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a 
dopiero w przypadku braku porozumienia występować mogą do sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego . 

§10. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 
Miasta Garwolina z siedzibą przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email: 

mailto:e-mail.:m.lapacz@garwoJin.pl


~. 

umg@garwolin.pl, tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina. Dane kontaktowe do 
Inspektora Ochrony Danych: iod@garwolin.pl 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, 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, 
finnom 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 osobov.rych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z 
Administratorem. 
Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji 
niniejszej umowy. 

§11. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Zamawiający 
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