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UMOWA NR W/272/265 /TOM/269/21 

 

 

zawarta w dniu 02.09.2021 r. w Milanówku  

pomiędzy: 

Gminą Milanówek z siedzibą w przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP 529-17-99-

245, REGON 013269150, 

reprezentowaną przez Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka, 

przy kontrasygnacie Pani Bożeny Sehn – Skarbnika Miasta Milanówka, 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

 

Bogdanem Uziębło – prowadzącym działalnośd gospodarczą pod nazwą Elvot Energetyka i 

Oświetlenie Bogdan Uziębło,  Szklarniowa 5D, 05-077 Warszawa-Wesoła, NIP: 118-015-26-

04, REGON: 0117833210, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

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

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

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, którego wartośd jest niższa niż określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz w 

związku z § 9 ust. 1. „Regulaminu Zamówieo Publicznych”, wprowadzonego zarządzeniem nr 

2/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka z dn. 08.01.2021, została zawarta umowa o 

następującej treści. 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 3 szt. lamp fotowoltaicznych z turbiną 

pionową na ul. Bratniej w Milanówku, w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa i 

modernizacja oświetlenia ulic gminnych, skwerów, parków i kładek”. 

2. Szczegółowy zakres prac będzie obejmował: dostawę i montaż 3 szt. sześciokątnych 

słupów stalowych o wysokości 8 m każdy, dostawę i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych 

typu LED o mocy min. 40 W oraz strumieniu świetlnym min. 5.000 lm, dostawę i montaż 6 

szt. polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych (po  2 szt. na każdy ze słupów), dostawę 

i montaż turbiny wiatrowej pionowej, dostawę i montaż 6 szt. akumulatorów żelowych, 

przeznaczonych do zamontowania w hermetycznej obudowie, dostawę i montaż 3 szt. 

kontrolerów ładowania z wbudowanym driverem LED.  

3. Lampy zostaną zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

§2 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 8 tyg. od 

daty zawarcia umowy. 
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§ 3 

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej 

od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego prac. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia ujawnionych w tym 

czasie wad dotyczących przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania Zamawiającego do usunięcia wad. 

 

§4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia wynosi 36.540,00 zł netto (słownie: trzydzieści sześd tysięcy piędset 

czterdzieści zł 00/100) oraz 23% stawki VAT, tj. 44.944,20 zł brutto (słownie: czterdzieści 

cztery tysiące dziewiędset czterdzieści cztery zł 20/100). 

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 

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

 

§5 

1. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne przez Zamawiającego  

w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

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

3. Podstawą do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru prac.  

4. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy będzie 

protokół odbioru prac, podpisany przez Wykonawcę oraz przez osoby wskazane przez 

Zamawiającego, potwierdzający, że prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

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

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

realizowany jest za pośrednictwem internetowej platformy, z której po zarejestrowaniu 

się, można pobrad faktury bezpośrednio lub można skorzystad z przeslania faktury z 

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

6. Jeżeli w toku czynności odbioru prac 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) obniżyd wynagrodzenie, 

b) a gdy wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – odstąpid od 

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

tym prawo do naliczania kar umownych oraz do domagania się naprawienia 

wynikłej stąd szkody. 
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§6 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan Bogdan Uziębło. 

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 

zawiadomienia o dokonaniu zmiany, przy czym wystarczająca jest w tym zakresie forma 

kontaktu mailowego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, opisanego w § 4 ust. 1. za każdy dzieo zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto za każdy dzieo zwłoki w usunięciu wad zadania licząc 

od dnia wyznaczonego na ich usunięcie; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 

20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

4) łączna wysokośd kar nie może przekroczyd 20% wynagrodzenia brutto 

opisanego w  § 4 ust. 1. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

mu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej. 

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

                                                                          § 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Wszelkie spory mogące wynikad z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeo 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 
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Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji 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 Wykonawcy z 

zachowaniem zasad określonych w ww. rozporządzeniu i ustawie z dnia 10 maja 2018 roku  

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

§ 12 

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 osobowych Wykonawcy, 

2)   W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca może 

kontaktowad 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 roszczeo 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 roszczeo z niej wynikających oraz przez okres wskazany w odpowiednich 

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

5)   Dane osobowe Wykonawcy mogą zostad ujawnione podmiotom uprawnionym  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

6)  Do danych osobowych Wykonawcy mogą też mied 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, 

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

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

mailto:iod@milanowek.pl
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2.   Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wypełnid 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. 

 

§13 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

                               /-/                                                                                     /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Robert Zybrant 

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


