
UMOWA Nr KS. 7021.2.87.2020 

w dniu 16 września 2020 r. pomiędzy: 


Miastem Garwolin, z siedzibą, przy ul. Staszica 15,08-400 Garwolin NIP 826-219-77-98, Regon 711582150 

reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta - Marzenę Świeczak, 

przy kontrasygnacie skarbnik Miasta Garwolina - Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej 


zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 


a 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A., z siedzibą w Lubartowie przy ul. Krańcowej 7; 

21-100 Lubartów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029566; 

NIP 714-162-71-01, REGON 430941540 

reprezentowanym przez: 

Bartłomieja Kępkę 


zwanym w dalszej części "Wykonawcą" 


została zawarta umowa o następującej treści: 


§1 
1. 	 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg 

polegające na Remoncie nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Przechodniej pomiędzy ulicami 
Dlugą, a Senatorską w Garwolinie , zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisami Prawa Budowlanego. 

2. 	 Zakres prac obejmuje m.in.: 
2.1. 	frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm z wywozem i oczyszczeniem 

262 m l 

2.2 	 rozebranie krawężnika betonowego z wywozem - 97 ml 

2.3 	 ułożenie krawężnika betonowego 15x30 z oporem - 97 m l 

2.4 skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 262 m2 

2.5 	 warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm - 262 ml 

2.6 rozbiórka istniejących chodników - 180 m2 

2.7 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zagęszczana mechanicznie gr 15 cm - 180 m2 

2.8 	ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - 180 m l 

2.9 regulacja studni kanalizacji sanitarnej- szt. 2 
2.10 wymiana słupków U-12c - szt. 3 

3. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególności następujące roboty 
towarzyszące, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca: 

3.1 	 urządzenie placu budowy, 
3.2 zapewnienie tymczasowych przejść i przejazdów oraz zapewnienie dojazdów w sytuacjach awaryjnych 

§2 
1. Integralną częścią umowy jest: 

1.1. Kosztorys ofertowy, 

§ 3 
l. 	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy ryczałtowo w kwocie: 

55919,49 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście 49/ 100) 
2. 	 Wynagrodzenie ustalono na podstawie zapytania ofertowego i oferty wykonawcy. 
3. 	 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy w terminie 28 dni, od daty złożenia faktury wraz z dokumentami 



rozliczeniowymi za przedmiot umowy. Fakturę należy wystawić na: Miasto Garwolin, 08-400 

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


4. Podstawę do złożenia faktury stanowi odebranie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez zamawiającego, 
potwierdzone protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy. 
5. Roboty 	dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji 

przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 20% uprzedniego zamówienia, Wykonawca 
obowiązany jest wykonać na zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i 
standardów. 

6. Wynagrodzenie 	określone w ust. I może ulec zmianie w przypadku pisemnej decyzj i Zamawiającego o 
zaniechaniu wykonania zakresów rzeczowo-finansowych. 

§4 
I Strony ustalają następujące terminy realizacji; 
1.1 	 termin rozpoczęcia robót - od dnia protokólal11ego wprowadzenia i przekazania placu budowy 
1.2. termin zakończenia robót budowlanych wraz z protokolarnym odbiorem robót budowlanych - do dnia 

12.11.2020 r 
2. 	 Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu, o którym mowa ust. 1 niniejszej 

umowy jest możliwa w szczególności w następujących przypadkach: 
2.1 	 wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

2.2 	przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią i sztuką budowlaną. 

2.3 	 zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy 
3. 	 W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu. 

§ 5 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana Bartłomieja Kępkę, posiadającego uprawnienia 
budowlane Nr LUB/022I/0WOD/08 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet1 w specjalności drogowej. 

§6 
1. 	 Wykonawca ma obowiązek strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa, jak również ubezpieczyć budowę i roboty. 
2. 	 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania robót w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień w 

komunikacji miejskiej. 
3. 	 W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, 
odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. 	 Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych wymaganych tą ustawą. 

5. 	 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót budowlanych. 

6. 	 Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoruj Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów - certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

§ 7 
Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego 
terminu umownego stanowi konsekwencję: 
- okoliczności, których nie można przewidzieć, 
- przyczyn zależnych od Zamawiającego, 



(RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Garwolina z siedzibą przy ul. 

- z powodu siły wyższej. 
§ 8 


l. 	 Wykonawca udziela zamawiającemu 36 miesięcy gwaranCji od dnia odbioru końcowego przedmiotu 
robót budowlanych. 

§9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 10 
l. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.l.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

2.1.1. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie zakresu robót w wys. 0,5% wynagrodzenia 

ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 


2.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady - w 

wys. 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

2.1.3. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego - 20 % 

wynagrodzenia umownego, 

2.1A. z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust.1. 


2.2. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 
2.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

2.3.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego. 

3. 	 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 
Spory wynikłe na tle tealizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał odpowiedni rzeczowo Sąd właściwy dla 
miejsca siedziby Zamawiającego. 
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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. 

Staszica 15,08-400 Garwojin, adres email: umg@garwolin.pl tel. 25 7864242 jest Burmistrz Miasta Garwolina. Da 
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@garwolin.pl 

mailto:iod@garwolin.pl
mailto:umg@garwolin.pl
http:sekrelarialA'prd.p1


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. 


