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UMOWA NR W/272/393/TOM/396/20 

 

 

zawarta w dniu 02.11.2020 roku, w Milanówku  

pomiędzy: 

Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP 

529-17-99-245, REGON 013269150, 

reprezentowaną przez Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka, 

przy kontrasygnacie 

Bożeny Sehn – Skarbnika Miasta Milanówka, 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a   

 

Tomaszem Orackim, zam. Chlebnia 81, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, prowadzącym 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i informacji o 

działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą Mediakop Tomasz 

Oracki z siedzibą w rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) w  

Chlebnia 81, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

NIP: 529-169-67-17, Regon: 141561580 

 

reprezentowaną przez: Pana Tomasza Orackiego, 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”. 

 

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  niezbędne do 

skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

 

Umowę zawarto na podstawie art.  4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843, z póż. zm.) oraz § 34c ust. 7 „Regulaminu Udzielania Zamówień w 

Urzędzie Miasta Milanówka”.   

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną Ofertą 

zrealizować roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na ul. 

Marzeń w Milanówku (dz. 67/1, 66/3, 64/4, 70/3, 69/3, 68/3, 67/3, 66/4, 65/4, 64/6, obr. 

05-03) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulic gminnych w 

Milanówku”. 

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 
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1) Dostawę i montaż słupów aluminiowych, anodowanych, cylindrycznych, stożkowych, 

jednoelementowych o całkowitej wysokości 7 metrów i średnicy przy podstawie fi 

178 mm. Wymiary podstawy słupa mają wynosić 400x400 mm, a rozstaw śrub 

300x300 mm. Grubość podstawy ma wynosić min. 10 mm. Na szczycie słupa ma 

zostać zainstalowany pojedynczy wysięgnik łukowy o długości ramienia 0,6 m i kącie 

nachylenia 5 stopni, podnoszący wysokość zawieszenia opraw do 8 m. Słup oraz 

wysięgnik zostanie zabezpieczony technologią anodowania. Do wyposażenia 

dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa oraz nierdzewiejący komplet elementów 

złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego 

zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo każdy słup ma zostać 

dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rękawem materiałowym usuwanym po 

zamontowaniu słupa. Przewidziany do montażu słupów oświetleniowych fundament 

betonowy zostanie wykonany metodą wibroprasowania. Zbrojenie fundamentu ma 

być wykonane ze  stali, a końce śrubowe powinny być cynkowane ogniowo i 

zabezpieczone tulejką termokurczliwą lub innymi zabezpieczeniami na czas 

składowania, w celu uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu końca śrubowego z 

podstawą aluminiową słupa. Konstrukcja fundamentu powinna być 

jednoelementowa o przekroju kwadratowym oraz wyposażona w otwory 

umożliwiające wprowadzenie kabli przyłączeniowych. Fundament winien być 

doposażony w komplet nakrętek montażowych oraz tulejek poprawiających walory 

estetyczne montowanego słupa. 

 

2) Dostawę i montaż opraw oświetleniowych typu LED, przeznaczonych do montażu na 

wysięgniku. Średnica zakończenia wysięgnika wynosić ma 60 mm. Konstrukcja 

oprawy wykonana ma być z profili i blach z aluminium o przewodności cieplnej 

(>200W/mK). Ma być zabezpieczona przez anodowanie o powłoce 20 mikronów. 

Oprawa ma być wyposażona w 24 diod, umieszczonych na płytce drukowanej MCPCB 

z elementami zabezpieczającymi, oraz zintegrowana z soczewką asymetryczną 

wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych. 

Moc całkowita oprawy ma wynosić max 55 W o strumieniu świetlnym min. 6800 lm. 

Oprawa powinna mieć możliwość wymiany pojedynczych modułów optycznych. 

Temperatura barwy światła: 4000K +/- 3%. Oprawa ma osiągnąć efektywność 

energetyczną klasy A++ . Żywotność diod LED ma wynosić min. 50.000 godzin. 

Oprawa ma być przystosowana do pracy w temp. od -40 stopni C do 40 stopni C. W 

oprawie powinien być zamontowany zasilacz umożliwiający redukcję strumienia 

świetlnego w czasie w oparciu o profile czasowe. Dodatkowo powinien być 

wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe oraz 

zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. 

Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10 KV. Oprawy muszą posiadać 

deklarację zgodności CE producenta. Obudowy opraw mają być wykonane z 

anodowanego stopu aluminium, zapewniającego szczelność w stopniu IP66. Oprawy 

dobrano przyjmując klasę oświetleniową A3 – droga gminna o małym natężeniu 

pojazdów wraz z dopuszczeniem do ruchu pieszych i rowerzystów. Wysokość 
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montażu opraw od ziemi wynosić ma 8 m. Oprawy należy zasilić przewodami YDY 6A 

gG w tabliczkach bezpiecznikowych umiejscowionych na dole słupa. 

 

3) Zainstalowanie złącza kablowego typu ZK-1+SL oraz szafki SOK. Złącze kablowe i 

szafkę licznikową należy wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy oraz wyłącznik 

nadmiarowo-prądowy zgodnie ze schematem ideowym i wytycznymi PGE 

Dystrybucja. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy należy zainstalować w obudowie 

przystosowanej do plombowania, umożliwiającej dostęp do dźwigni wyłącznika. Dla 

podłączenia linii zasilającej szafkę SOK skrzynkę licznikową wyposażyć w listwę 

zaciskową 4xZUG 35. Szafkę SOK należy wyposażyć w zabezpieczenie główne, 

zabezpieczenie obwodów odejściowych oraz układ sterujący. Dodatkowo projektuje 

się zamontowanie gniazda serwisowego. Sterowanie oświetleniem ma być 

realizowane za pomocą wyłącznika zmierzchowego oraz zegara astronomicznego. 

Wewnątrz szafki należy przykleić zafoliowany schemat tak, aby w przyszłości był 

czytelny dla obsługi. Na zewnętrznej stronie drzwiczek szafki należy zamontować 

tabliczki ostrzegawcze. Obudowy złącza kablowego, szafki licznikowej oraz szafki SOK 

powinny być wykonane z tworzyw termoutwardzalnych lakierowanych i odpornych 

na zjawiska abrazji. Złącze i szafkę licznikową należy wyposażyć w zamki typu master-

key.  

 

4) Budowę sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego. Sieć 

elektroenergetyczną kablową należy wykonać kablami typu YAKXS 4x35 mm2, YAKXS 

4x25 mm2. W istniejącym złączu kablowym ZK nr 01z04898 należy dobudować 

dodatkowo rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK-00 160A . Następnie z w/w złącza 

należy wyprowadzić kabel typu  YAKXS 4x25 mm2 i wprowadzić go do 

projektowanego złącza ZK-1+SL+SOK przytulonego do istniejącego złącza. W 

następnej kolejności przedmiotowa sieć oświetleniowa ma zostać wykonana w 

wykopach o głębokości 80 cm i szerokości 30 cm. Kable typu YAKXS 4x25 mm2 należy 

układać w wykopach liniami falistymi na 10-cio cm podsypkach z piasku. Kable 

przysypać 10-cio cm warstwą piasku a następnie 15-to cm warstwą gruntu 

rodzimego. Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel należy zabezpieczyć folią o 

barwie niebieskiej i grubości nie mniejszej niż 0,5 mm. Odległość folii od kabla ma 

wynosić min. 25 cm. Na skrzyżowaniach z innymi mediami oraz przy zbliżeniach 

należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci ułożenia rur osłonowych typu 

DVK Ø 75. Dodatkowo w miejscach istniejących wjazdów na posesję oraz pod 

drogami kabel należy ułożyć w rurach osłonowych sztywnych typu SRS-75 mm. Prace 

te należy wykonać przeciskami hydraulicznymi bez naruszania podbudowy 

drogi/wjazdów.  

 

§2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 19 

grudnia 2020 roku. 
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§3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia wynosi 90.005,65 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięć zł 65/100), 

w tym 23% stawki VAT, tj. 110.706,95 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset 

sześć zł 95/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

 

§4 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Na okoliczność realizacji przedmiotu umowy, w ramach określonego w umowie 

wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z 

najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, obowiązującymi 

normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych. Roboty muszą być ponadto wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych w zakresie obsługi maszyn i urządzeń 

oraz BHP, przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 

stosownym przepisom, normom, standardom z zachowaniem wszelkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności zapewniających 

pracownikom środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a także z pisemnymi 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w szczególności z poszanowaniem zasad 

zawartych w treści: 

a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. 

poz. 470 z późn. zm.); 

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333);  

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. 

z 2020 poz. 1219); 

d) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2020 r. poz. 215 ze zm.); 

e) Ustawy z dnia 14 grudnia 2010 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.); 

f) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2020 

poz. 833); 

g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
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             budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego        

             dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz.  

             953 z późn. zm.); 

h) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

i) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126); 

j) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

1) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym  

z przepisami wynikającymi z zapisów zawartych w Kodeksie Cywilnym; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa; 

4) udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego  

w celu omawiania problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień; 

5) zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony 

znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku 

prowadzenia robót; 

6) prowadzenia robót w sposób nie zakłócający spokoju okolicznych sąsiadów i nie 

powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 

robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność; 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy do czasu jego 

końcowego odbioru. Ponoszenia odpowiedzialności za wykonane roboty, aż do 

chwili ich odbioru końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu 

trwania robót w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków 

zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę 

ryzyko istniejące na budowie; 

8) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację 

dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i 

zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt; 
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9) utrzymywania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód 

komunikacyjnych, usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i 

śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót będą wywożone przez 

Wykonawcę na bieżąco w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

Umowy; 

10) zorganizowania i ponoszenia kosztów zorganizowania i funkcjonowania 

podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztów związanych z ewentualną 

potrzebą pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze, poza terenem budowy, 

kosztów poboru niezbędnych mediów, np. wody i energii elektrycznej oraz 

odprowadzenia ścieków; 

11) stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za 

naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i ochrony przyrody będą obciążały Wykonawcę; 

12) uporządkowania terenu budowy niezbędnego do zrealizowania przedmiotu 

umowy na dzień odbioru końcowego. 

4. Do obowiązków Zamawiającego, poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści 

Umowy należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) przeprowadzenie odbioru końcowego, 

3) wypłata wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

 

                                                  §5 

                                    PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan Tomasz Oracki. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan Robert Zybrant. Przedstawiciel 

Zamawiającego upoważniony będzie do prowadzenia kontaktów roboczych z Wykonawcą 

w związku z przedmiotem umowy oraz do odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zmiana osób pełniących funkcję przedstawicieli stron nie wymaga zmiany niniejszej 

umowy. Zmiana przedstawicieli wchodzi w życie nie wcześniej niż w dniu otrzymania 

pisemnego zawiadomienia o dokonaniu zmiany. 

 

§6 

WARUNKI PŁATNOŚCI I ODBIORU 

 

1. Wynagrodzenia za wykonane roboty będzie płatne przez Zamawiającego  

w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie 

później niż do 28.12.2020 r. 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą. 

3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót.  

4. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy będzie protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę oraz 
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przez osoby wskazane przez Zamawiającego, potwierdzający, że roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami Zamawiającego oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Milanówek. Zamawiający może skorzystać z 

odbioru faktur VAT w formie elektronicznej. Odbiór faktur w formie elektronicznej 

realizowany jest za pośrednictwem internetowej platformy, z której po zarejestrowaniu 

się, można pobrać faktury bezpośrednio lub można skorzystać z przeslania faktury z 

platformy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą 

przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:  

1) wad nadających się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,  

2) wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, 

b) a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy 

tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej 

z opóźnienia. 

 

§7 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku  

do terminu określonego w §2  umowy – 1,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 20% wartości zamówienia.  

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót -  

w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 

Umowy,  

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody 

pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego na potrącenie przez 

Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z Umowy. 
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§8 

RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przez okres 60 – miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy 

bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie 

wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad.  

4. O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

5. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady najpóźniej w terminie 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszona wada zostanie usunięta w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni kalendarzowych. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, Zamawiający może podjąć 

czynności w celu usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku opóźnienia bądź nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym 

terminie, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu 

Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określnym w 

ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

 

§9 

DORĘCZENIA 

 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy 

pisemnej i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie. 

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 

3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na 

podany adres bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. 

4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym 

adresem. 

 

§ 10 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych 

przez publikację Umowy, wraz z jej numerem, szczegółowym zakresem przedmiotu 

zamówienia, datą zawarcia, wynagrodzeniem umownym, nazwą/imieniem i nazwiskiem oraz 

adresem Wykonawcy, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta 

Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina 

Milanówek jest administratorem danych osobowych w myśl Rozporządzenia Parlamentu 
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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 Wykonawcy 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). 

 

§ 11 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

1.    Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, iż: 

1)   Jest administratorem danych Wykonawcy, 

2)   W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca 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 Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane 

reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, 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 Wykonawcy 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 Wykonawcy mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

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

firmy prawnicze i doradcze, 

7)  Wykonawcy przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii,  

do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia 

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, 

mailto:iod@milanowek.pl
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9) Zamawiający przetwarzając dane Wykonawcy nie będzie podejmował decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2.   Wykonawca 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. 

 

§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub 

pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

3. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania 

z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania 

cywilnego, tj. do zawezwania drugiej Strony do próby ugodowej. 

4. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby 

trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

          /-/                                                                                                                              /-/ 
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