
UMOWA W/272/469/ORG/478/21 

zawarta w dniu 21 grudnia 2021 roku w Milanówku pomiędzy:  

Gminą Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, Regon: 013269150, NIP: 

5291799245, reprezentowaną przez: Pana Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta 

Milanówka, przy kontrasygnacie Pani Bożeny Sehn – Skarbnika Miasta Milanówka, zwaną  

w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. Stefana Bryły 6, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

M. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000099405, o kapitale zakładowym w wysokości 17 410 500,00, NIP: 

5340016439 REGON: 016137494, reprezentowaną przez: Pana Jarosława Bałdowskiego, 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

Zamawiający i Wykonawca 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 oświadcza, że posiada wymagane zgody niezbędne do skutecznego 

zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 

pkt 1 cytowanej ustawy, zgodnie z zapisami określonymi w § 6 „Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto w Urzędzie Miasta 

Milanówka” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka  

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojemników  

o pojemności 1100L oraz systematycznego odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości Urzędu Miasta Milanówka znajdujących się pod adresami: 

1) 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 – 1 pojemnik SM1100L 

2) 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4 – 2 pojemniki SM1100L 

3) 05-822 Milanówek, ul. Żabie Oczko 1 – 1 pojemnik SM1100L 



na warunkach opisanych w zapytaniu cenowym z dnia 30 listopada 2021 roku, 

stanowiącym integralną część umowy. 

2. Umowa nie obejmuje odbioru odpadów niebezpiecznych. 

3. Częstotliwość odbioru odpadów strony ustalają na każdy piątek miesiąca. 

4. Jeżeli dzień odbioru jest terminem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów nastąpi 

w pierwszym roboczym dniu następującym po dniu wolnym. 

5. Wykonawca może zażądać dodatkowego odbioru odpadów, który powinien być 

zrealizowany po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym w terminie do 2 

dni roboczych jak za standardowy odbiór odpadów wskazany w ofercie. 

§ 2 

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po 

okresie w którym nastąpiło wypowiedzenie. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku: 

1) Braku technicznych możliwości odbioru 

2) Zalegania z uregulowaniem należności za co najmniej dwa okresy 

rozliczeniowe 

4. Zamawiający będzie uiszczał należności za w/w usługę w sposób wskazany na 

prawidłowo wystawionej fakturze, wystawianej z ostatnim dniem miesiąca  

i przedłożonej po jego zakończeniu, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

5. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty 24 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia 

cztery tysiące złotych 0/100). 

6. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w wystawionej 

fakturze. 

§ 3 

Burmistrz Miasta Milanówka 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 Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanówka ul. 

Kościuszki 45, 05–822 Milanówek tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala) e-mail: 

miasto@milanowek.pl w sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych 

mailto:miasto@milanowek.pl


osobowych Wykonawcy oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych 

osobowych Wykonawcy można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  

e-mail: iod@milanowek.pl 

2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami 

danych osobowych Wykonawcy będą organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do 

informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia 

dostępu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii  tych danych, 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych 

w Art. 17 ust. 3 RODO), 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych prawo do 

przenoszenia danych, 

5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z celów 

przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. dane osobowe będą 

przechowywane przez czas  trwania umowy oraz przez 10 lat po jej zakończeniu. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie  

i trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, 

kancelaria@uodo.gov.pl 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. 

Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia  i realizacji umowy. 

§ 4 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami, będą rozstrzygane w sądzie 

właściwym Zamawiającemu. 
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2. Do wszystkich spraw nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie. 

3. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co 

do przetwarzania danych osobowych przez publikację zawartej z nim Umowy, wraz z jej 

numerem, nazwą i adresem kontrahenta, przedmiotem zamówienia, datą zawarcia, 

łączną wartością, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta 

Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina 

Milanówek jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy  

z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i jest 

zobowiązana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad 

określonych w powołanej ustawie.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy  

i dwa dla Zamawiającego. 

Wykonawca 

/-/ Jarosław Bałdowski 

Zamawiający 

/-/ Piotr Remiszewski 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 

Klasyfikacja budżetowa: 750.75023 § 4300 


