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UMOWA 

Miastem Garwolin z sied/lb;) \\ Ci<ll\\ \l IIII IC. III Sl<lS/ ICd 15. Icprezcnt owanym przez Zastępcę 

Burmistrza Miasta Pana Alberta Uarallil , rrzy IWlltrasygnacie Pani Katarzyny Nozdryn -

Plotnickiej Skarbnika Miasta, z\\an't 111 d<lk j "Zamawiajl1cym" 

a Panem .Januszem JaroIl. 1,1111. ()X-,I()() (j il l\\ ,l l i ll. III Ge ll ..Il\zeti:l Bema 38, prowadzącym działalność 

gos poctarc/ą pud IliI/\\ ,I "l·~III~i \laLII-..I,Il', I, nl,arsl~i(' i vvvl\OIlcaniowe - Janusz JaJ"oń" mającą 

s i edz ib~ \\ (Jar-\\olillle 1)1/\ II I ~I,'II ,1,' /l' ld i le l l !. 1 .10, I\\dll\ III lid lel "vVyIWIIHWCą". 

SI 
Przedmiotem umowy jest wykonClnic prnc rcm ontowyc h w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Zawadach położonym przy ul. Og,I'U(IO\\ c j 7 w G()rwolinie. 

§ 2 
Szczegółowy zak rcs pr/crlllli olll 1I11ill\\ \ '. li,ll ~ l<J '1J'cll<J W\ kUllawcy z dnia 10,11.2020 roku stanowiąca 

inreg raln <j cz~sć niniejszel LlIlHl\\, 

lP 
Termin rozpoczęcia rea li lilcji lIIlW\\\ - d/ i<:: ll I<l warc ia lIlll Owy pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą. 

2, Termin zakullu,eni" PI(JL' I (J 1~ ~lI': I J 1\ 1" 

J, 721 termin \\,kUI1,llli,1 lIlll,)\\\ , ll 'lll l\ 11 / ll dF I , Iill v IH,dpi ,i ll l ii l Jlr/cll.a lll a\\ i(lj~!c ego protokołu 

odbioru kOI·ICOW<::g.O be/ll ,IL'lkll\\ L',~,I \\ \ kUII,1111(1 jlr /C( lilli ll tll lIlIlllW) , 

4. Jeżeli w loku czynności odbioru kOI\CU\\Cg,l) /OSI:II\(! SI\\ ICrdzolle wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawni ę ni Cl 

a) jeżeli wady nadają si~ do lIslIni<;c ia, rllllL.c ud lllówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b)jeżeli wady nie naclaje1 SI';; du U~lIlli ~ci, 1 CI Llill ui, li\\'iai~ użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z prZCZllaezen iem, JlHl'ic (l 11 Ub ll i l ,) e Ul 11)')\\ icdn ill II) nagl'OdzeJl ie Wykonawcy, 

c) jeżeli wady nie JladaJe, sil;' l lu lI ~l llli l,-'ci: 1 i 11111\.·JlIOili\\ i<l.jCJ lIiytkmvanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem , mOlC 1ll1~ 1 '!I)il: U( l ll lll i)\\\ 1111> i,<)ll"l: od Wykonawc; wykonania przedmiotu 

ulllOwy po raz drug i, 

5. 	Strony poslanawi8J<1 , L.c l cZy Jln UŚCI udblUI'11 b~(lc) sporZądzone protokoły, zawierające wszelkie 

ustalenia dok onane w Illkll l)d bi ll r ll 

~ -ł 

l, Stl'OJly lI stal cl,iq. i.L· uhlI" iil /d j,)c:i i\.·11 ', \1 i ll :1 \\ \ 1I ;1 c'.1\1, I/C lll d ICS l \\) lJ <lgl'llclzcllie ryczah owe. 

l 	 Wynag,r'od /en ie lil li lki \..' , W,le' ,lk;'\..' ,I \ il i \~' i l \\ ~ I I ~ lI ~ l i il il s i ~ nil k\\ ort; nclto 5 737,50 zł 

( słownie: pięć tysi~cy Sit'dCllIsl'1 tlI) dzil'~ci ~il'dcmLlotych rięćdziesiąt groszy), brutto 

7057,12 zł ( słownie: siedem t)'sięC) pi\'ć dlicsi"t siedem złotych dwanaście groszy). 

3. Należność za wykoJl(jnic poecim iotu lIIIH)\\)' platna będz ie przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy pu l)I'(l tl)kl)liIJ'lIVlll ,1(1l1IUl/l' I'Obór w terrninie nieprzekraczającym 28 dni od daty 

zrożenia I'aktllry. 'l'Vyk Ull:l\\ CI \\ \ sl:! \\ i I: lidll l' '': liii Miasto G,lrwolin, ul. Staszica 15, 
08-400 Garwolin, NIP S:2() -2t l}-7 7 _ l)X 



§5 

I . Wykonawca zobowi ązuje się do wykonania przedmiotu um owy zgodnie z prawem budowlanym, 


polskimi nonnami i sztuką budovvlan ą . 


2. 	Wykonawca będ z ie przes trzega I przepisów bhp . 

§6 
Wykonawca ma prawo do żądania przed lużeni a terminu ui11ownego,jeżeli niedotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego stanowi konsekwencję . 

I ) okoliczności, których nie można bylo przewidzieć podczas pod pisania UIllOwy, 

2) przyc zy n zale7.nych od Z<l i11<lwi ającego, 

]) l pOI\lxlll si II \I I i ~ /el 

§ 7 

I.\Vykonawca udz iela Za llla lA, i aj ąc elllLl gllamncJi z l)lUlll l\ ykollCmi a przedm iotu umowy na okres 


37 i11 ie s ięcy. 


2. 	Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki l\' okresie gW<l rancji w terminie 14 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

3. Okres gwaran cji liczy s ię od clnia na s t ę pne go po dokon aniu odbioru kOJ1cowego. 

§ 8 
I . Zamawiający m o ż.e nalic zyć Wykonawcy karę umowną. 

a) za od stąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

IV wyso kości 10 % od kwoty określonej w § 4, 

b) za zwłokę w wykonan i u i przek aza n i li d,) eksploatacj i przed In iotu u mowy IV wysokości 2 % za 

katdl cl z i e ll/"ło k i. 

c) 	I,t IlIlok~' II tl ~ I II1 I t;T ill lI;t l1 i t" lnek \1 11 incl/,ll1\cll lXII ,)dh i ,>r/~' i II ok r·l"i ie gwaran cj i 

II lI~su k u~CI 2 (I I' ,)( 1k\\u l~ ukrc slu lJCI II 0 -1 /,1 k<licl) d/ lell III luki , 

§9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zas tosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

§ 10 
Wszelkie sporvjakic ill Ogc) Iv y niknąć II Ilvi'Fku" realizacją lIIllO\V\ będą ro zst l'Zygane przez właściwy 

miej\cowo sc] d dla sicd / iby lalll(\\\iilj ć)Ccgu 

§ 11 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
!'Oku (RODO) informuję, iż Administratorem d,lI1ych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 
Garwo linCl l siedzibc) prly ul. StCl S/ica 1) , 08 -400 Garwo lin. adn: s em ail . ulllg(U' garwolin.pl , 
reI. 2) 786 42 ~ 2 i e s t l~llmJisll·" l\IIi<lSI,l (j; IIII\)lin Cl Dane kUll takIC)I.le dCl Ins[lektora Ochrony Danych : 
iud (/ getl ll 1) 1ill pl 

Pan a dalle osobo v,·e będą prze lvvarzane II celu za wa rcia i l ea lizacji um owy, a pod stawą prawną 

prntwarzania danych osobowych jest ar\. 6, ust. I , lit. b) 1\0 00. 

Dane osobowe będą prze twarzan e przez czas rea li zacji umowy oraz okres wynikający z vvymagań 
prawnych nakladanycll na Admini strato rEl II obszarze administracji pu blicznej. Pana dane osobowe 
mogą zost ać udostępnione dos tQ\\cOIll ~ySlt' IllÓI\ inforlllar.\'cz n~T h. firm om doradczym i audytowym 
oraz kalll'elari OIll prclll Il)'lll, ? krór) In i II sI1ó[p l·acujc Adm illislICllllr. 

http:takIC)I.le
http:ulllg(U'garwolin.pl


/\)~iad , 1 /\In pril\\ () dos t<;pu du tn:sci s\\l) ich danych ora7 [X(J\\O ich sprostowania , u s unięcia, 

oglill1iClcniCl przct\\arzClniCl ora z prawo do przcnoszcniCl danych. Posiada Pan również prawo 
\\niesienia skargi do właściwcgo organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy 
uznaj'), iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyc zących narusza pr'zepisy ogólnego 
Rozporząd zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 20/6 roku. Podanie przez Pana 
dClnych osobowych jest warunkiem Z,lWilI\:iil umo\\) i \\spMpl'acy z Admini stratorem. 
Stron) \\7 ajemnie /x)\vicr;aj c] sobie pl7erv\arzania c1allych osobowych niezbędnych do realizacji 
1l1111C.jSl.Cj lIm o \\\. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 

- dwa egzem p larze d la Zamawiającego 

- jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

Zamawiaj'le} Wykonawca: 

http:1l1111C.jSl.Cj

