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UMOWA NR W/272/10/TOM/10/22 

 

 

zawarta w dniu 03.01.2022 r. w Milanówku  

pomiędzy: 

Gminą Milanówek z siedzibą 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 

 

Panem Mieczysławem Wasilewskim - prowadzącym działalnośd gospodarczą pod firmą 

BUDWEX Mieczysław Wasilewski w Truskawiu przy ul. 3-go Maja 89, 05-080 Izabelin, numer 

NIP: 1180959927, REGON 012662619, zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,  

 

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

że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone. 

 

Zamówienie poniżej 130.000,00zł netto, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówieo Publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129, z późn. zm.) oraz §10 Regulaminu udzielania 

zamówieo publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto obowiązujący w 

Urzędzie Miasta Milanówka, wprowadzonego zarządzeniem nr 2/VIII/2021 Burmistrza Miasta 

Milanówka z dnia 08.01.2021r. 

 

 § 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązany jest świadczyd usługę polegającą na bieżącej 

     konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Milanówka. 

2.  Przedmiot umowy obejmuje konserwację i naprawę istniejącego systemu oświetlenia 

      ulicznego, na który składa się 2790 opraw (punktów oświetleniowych), w tym: 

            1) istniejące oświetlenie uliczne, w tym na terenie łączników drogowych – 2590 opraw; 

            2) oświetlenie parkowe oraz przy budynkach komunalnych – 200 opraw; 

            3) punkty pomiarowo-rozliczeniowe – 63 szt; 

            4) napowietrzne linie oświetleniowe. 

 3.  Szczegółowy zakres zamówienia: 

1) wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj.: klosza,   

       statecznika,   kondensatora, zapłonnika, źródła światła oraz pozostałych elementów  

       oprawy; 

2) wymiana całych opraw oświetleniowych w przypadku uszkodzenia lamp typu led.; 

3) wymiana elementów  SON/ tj.: zegarów astronomicznych, bezpieczników i wkładek 
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      topikowych, główek bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek;  

4) wymiana uszkodzonych elementów linii napowietrznych oświetleniowych, w tym  

      przewodów i usuwanie zward w  liniach oświetleniowych; 

5) zabezpieczenie uszkodzonych przez osoby trzecie urządzeo sieci oświetlenia ulicznego,   

      np. w wyniku kolizji drogowych wymiana całych lamp oświetleniowych jeżeli zachodzi 

      taka potrzeba; 

6) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych; 

7) przegląd elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana; 

8) wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych i pomiarów natężenia oświetlenia wraz z   

             protokołami; 

       9)  wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego w przypadku wrastania w punkt       

             świetlny (z wywózką i utylizacją); 

     10)  bieżąca kontrola stanu technicznego elementów sieci oświetlenia dla zapewnienia        

             bezpieczeostwa użytkowania oraz stanu sprawności oświetlenia w porze załączania, tj. w   

             godzinach wieczornych i nocnych. 

     11)  staranne prowadzenie rejestru wskazao poszczególnych liczników zużytej energii   

             elektrycznej zużytkowanej na oświetlenia uliczne i drogowego i   

             analizowanie pod kątem sprawdzenia prawidłowości zużycia energii w odniesieniu do   

             mocy zainstalowanych opraw; 

     12)  ewentualna korekta ustawieo zegarów astronomicznych; 

     13)  współpraca z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie w zakresie   

             funkcjonowania oświetlenia; 

     14)  zatrudnianie do wykonywania czynności konserwacji osób posiadających odpowiednie   

             kompetencje (uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru) do nadzorowania i      

             wykonywania usług w zakresie  j.w.; 

     15)  prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeostwa  

             ludzi i mienia oraz zapewniający  ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod  

             rygorem  odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody; 

     16)   utylizacja wymienionych elementów sieci oświetleniowej i źródeł światła we własnym   

              zakresie; 

      17)   złożenie Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca sprawozdania za miesiąc  

              poprzedni z realizacji  świadczonej usługi, w tym informacji dotyczących miejsca awarii,   

              rodzaju awarii oraz daty ich usunięcia; 

      18)  wykonywanie napraw awarii zgłaszanych przez Zamawiającego w maksymalnym czasie  

              do 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

 

                                 § 2   OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie niniejszej Umowy są: 

1) Pan Stanisław Bułła – przedstawiciel Wykonawcy; 

2) Pan Robert Zybrant – przedstawiciel Zamawiającego. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do dokonywania odbioru usług stanowiących 

przedmiot Umowy. 
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3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych w ust. 1 nie wymaga 

zmiany niniejszej Umowy.  

 

§ 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022 r. 

2. Czas reakcji (usunięcia) awarii wynosi maksymalnie 8 godzin od momentu zgłoszenia 

awarii przez Zamawiającego. 

 

§ 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na łączną ryczałtową kwotę netto 80.839,02 zł 

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięd zł 03/100 ), powiększoną o 

stawkę podatku od towarów i usług, tj. łącznie 99.432,00 zł brutto (słownie: 

dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy czterysta trzydzieści dwa zł 00/100). 

2. Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości  

8.286,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześd zł 00/100). 

3. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonanie 

całości  przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ryzyka i odpowiedzialności 

wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów niezbędnych na jej 

wykonanie. 

§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury będzie: 

1) protokół odbioru usługi konserwacyjnej za ubiegły miesiąc, podpisany przez obie 

Strony Umowy; 

2) sprawozdanie za miesiąc poprzedni z realizacji  świadczonej usługi, w tym informacji 

dotyczących miejsca awarii, rodzaju awarii oraz daty ich usunięcia. 

3. Za dzieo zapłaty wynagrodzenia ustala się dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. 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 DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) dysponowania pełną kadrą personelu umożliwiającą terminową realizację 

przedmiotu umowy przez cały czas realizowania zamówienia; 

mailto:sekretariat@milanowek.pl
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2) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z jej 

zawodowego charakteru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym 

przepisów bhp i ppoż, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie i 

bezpieczeostwo osób wykonujących przedmiot umowy; 

3) prowadzenia usług w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów 

osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody; 

4) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia związane z wykonywaniem 

usługi lub wynikające z niewłaściwego wykonywania obowiązków umownych; 

5) oznakowania terenu wykonywania usług i zabezpieczenia istniejącego stałego 

oznakowania, a  w przypadku ich zniszczenia podczas prowadzenia prac ich naprawy 

na koszt Wykonawcy; 

6) zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

7) zapewnienia, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadały 

co do jakości wymogów wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w tym 

zakresie; 

8) Posiadania polisy OC w okresie wykonywania umowy. 

 

2. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do: 

1) terminowego regulowania należności za zakupione usługi konserwacji oświetlenia 

ulicznego; 

2)   przystępowania do dokonywania comiesięcznych odbiorów prac konserwacyjnych. 

 

§ 7 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Comiesięczne potwierdzenie prawidłowości wykonanej usługi następuje poprzez 

podpisanie obustronne protokołu odbioru. 

2. Nieprawidłowości lub wady wykryte w trakcie czynności odbiorowych muszą zostad 

usunięte przez Wykonawcę najpóźniej do kooca dnia, w którym dokonano zgłoszenia 

uwag. 

3. Jeżeli wykonanie wadliwych lub nieprawidłowo wykonanych usług wymaga 

dodatkowego czasu Wykonawca informuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego 

podając stosowne uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności 

przedłużenia Wykonawcy terminu wykonania tych usług, Strony ustalają nowy termin 

wykonania takich usług. 

4. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o ponownym wykonaniu usług, w  

których stwierdzono nieprawidłowości lub wady. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości lub wad oraz 

do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio usług. 

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminach określonych w ust. 2 i 3, 

Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo usunąd wady we własnym zakresie 



5 

 

poprzez zlecenie zastępczego wykonania usługi oraz obciążyd Wykonawcę kosztami 

zastępczego wykonania. 

6. Koszty zastępczego wykonania usługi obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty 

jej wykonania. 

7. Koszty zastępczego wykonania usług będą uiszczone przez Wykonawcę w terminie 14 

dni kalendarzowych od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów zastępczego wykonania usług, o których mowa 

w ust. 7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej kwoty z 

miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpid od 

Umowy lub żądad wykonania wadliwego zakresu Umowy po raz drugi. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeo 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego. 

                                                                        

§ 8 KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach: 

1) w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzieo 

zwłoki w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 2; 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

z tytułu wykonania przedmiotu, określonego w § 4 Umowy; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 

całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu, 

określonego w § 4 Umowy. 

2. Łączna wysokośd kar nie może przekroczyd 15% wynagrodzenia brutto opisanego w  § 4. 

3. 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. 

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

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, gdy Wykonawca nieterminowo lub nienależycie wykonuje przedmiot 

umowy bądź, gdy łączna wysokośd kar umownych osiągnie poziom 15% umownego 

wynagrodzenia brutto.  

2. W chwili wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  

publicznym Zamawiający odstąpi od umowy w terminie jednego miesiąca od uzyskania 

informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności. 
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§ 10 PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwośd dokonania zmian postanowieo niniejszej Umowy w niżej 
wymienionych przypadkach: 

1) W przypadku zmiany terminu przewidzianego na wykonanie prac konserwacyjnych 

w szczególności przez: 

a) sytuację nieprzewidzianą i niezawinioną przez Strony, której wystąpienia nie 

mogły przewidzied pomimo zachowania należytej staranności; 

b) okoliczności siły wyższej, tj. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzied z pewnością oraz 

którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu 

lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Nie 

uznaje się za siłę wyższą: trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

 

2) Pozostałe okoliczności powodujące możliwośd zmiany Umowy: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i 

warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub 

Zamawiającego skutkujące nie możliwością realizacji przedmiotu umowy; 

b) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania 

środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze 

zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę 

przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały 

miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej 

przedmiotu zamówienia; 

c) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła: 

wartości netto z wynegocjowanej stawki za realizację  przedmiotu umowy. 

Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z 

uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia; 

d) w przypadku wystąpienia  nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą 

wyższą”), grożących rażącą stratą, których  Strony  umowy  nie były w stanie 

przewidzied w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony 

należytej  staranności; 

e) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 

z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 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 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781). 

 

§ 12 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 

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, 
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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. 

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 POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

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

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

3. Każda ze stron, przed wstąpieniem 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 powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą byd przeniesione na osoby 

trzecie, bez uprzedniej zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca nie może przenieśd wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 

trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

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

dla  Zamawiającego.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 

              

             /-/                                                                                                          /-/ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Klasyfikacja budżetowa: 900/90015/4270 
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