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UMOWA NR W/272/37/TOM/38/21 

zawarta w dniu 01.02.2021 r. roku, w Milanówku  

pomiędzy: 

Gminą Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,  

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Piotra Remiszewskiego  – Burmistrza Miasta Milanówka, 

przy kontrasygnacie Bożeny Sehn – Skarbnika Miasta Milanówka, 

a  

  

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek 

Regon: 012086334, NIP: 529-001-05-57, 

zwanym w dalszej części „Zakładem” 

reprezentowanym przez: 

Joannę Oknińską – Dyrektora Zakładu 

 

Zamawiający i Zakład zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna - „Stroną”. 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności 

działający w imieniu Wykonawcy oświadczają, że posiadają wymagane zgody, zezwolenia i 

kwalifikacje, niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę dotacji celowej dla Zakładu w ramach 

zadania pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZGKIM w 

Milanówku z przeznaczeniem na zakup: frezarki do karp, rębaka, ciągnika, piaskarki, 

pługu do śniegu, koparko-ładowarki, przyczepy, piły”. 

2. Środki z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celu, określonego w 

ust. 1. 



2 
 

§ 2 

1. Dotacja zostaje udzielona w wysokości 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0  zł (słownie: trzysta tysięcy 

złotych 00/100). 

2. Dotacja zostanie przekazana Zakładowi w terminie 5-u dni przed upływem 

terminu płatności wskazanym na fakturze za zakupiony przez Zakład sprzęt po 

uprzednim przekazaniu skanu faktury lub kserokopii do Referatu B-K w Urzędzie 

Miasta Milanówka na rachunek nr: ………………………………………………. 

      prowadzony dla Zakładu 

§ 3 

1. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 marca 2021 roku. 

2. W przypadku nie wykorzystania dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zakład 

zobowiązany jest zwrócić Gminie niewykorzystaną część dotacji nie później niż do dnia 

31 stycznia 2022 r. na rachunek nr: 9 5 1 0 2 0 1 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 6 3 4 9 0 5 . 

3. Od kwot zwróconych po terminie określonym w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po 

upływie terminu zwrotu. 

§ 4 

Po upływie terminu wykorzystania dotacji, jednak nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021r., 

Zakład zobowiązany jest do pisemnego rozliczenia dotacji poprzez przedłożenie Gminie 

dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zadań opisanych w § 1 ust. 1 w tym 

umów, faktur.  

§ 5 

Gmina ma prawo dokonać kontroli prawidłowości wykorzystania przekazywanej dotacji w 

dowolnym okresie w czasie trwania realizacji zadań opisanych w § 1 ust. 1. 

§ 6 

Do spraw uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) oraz przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). 

§ 7 

Zakład wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez 

publikację Umowy, wraz z jej numerem, przedmiotem dotacji, datą zawarcia, kwotą dotacji, 

nazwą/imieniem i nazwiskiem oraz adresem Zakładu, w publicznym rejestrze umów 

prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji 
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Publicznej Miasta Milanówka. Gmina Milanówek jest administratorem danych osobowych w 

myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest zobowiązana do przetwarzania danych 

osobowych Zakładu z zachowaniem zasad określonych w ww. rozporządzeniu i ustawie z 

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.). 

§ 8 
1. Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Zakładu jest Burmistrz Miasta Milanówka, ul. 

Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61, 

2) W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Zakładu może 

kontaktować się z wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: 

iod@milanowek.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, 

3) Dane osobowe Zakładu, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane 

reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Zakładu, a także innych osób 

wskazanych w umowie, Zamawiający będzie przetwarzał w celu prawidłowej 

realizacji niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a 

także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz 

obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

4) Dane osobowe Zakładu będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, 

wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany w 

odpowiednich przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie – Ordynacja 

podatkowa, 

5) Dane osobowe Zakładu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

6) Do danych osobowych Zakładu mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy 

prawnicze i doradcze, 

7) Zakładowi przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii, do 

sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia 
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przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do 

przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania 

niniejszej umowy, 

9) Zamawiający przetwarzając dane Zakładu nie będzie podejmował decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2. Zakład oświadcza, że zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

                        ZAMAWIAJĄCY                                                            ZAKŁAD 
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Sporządził: Tomasz Hajdus 

Dz. 700 Rozdz. 70004 § 6210 


