
UMOWA 
W/272/235/ORG/236/22 

 
zawarta w dniu 10 maja 2022 r. w Milanówku pomiędzy: 
 
Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku  przy ul. T. Kościuszki 45, 05 – 822 Milanówek, 
Regon 013269150, NIP 529-179-92-45,  
reprezentowaną przez: 
Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka 
przy kontrasygnacie 

Bożeny Sehn – Skarbnika Miasta Milanówka, 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
a 
Wykonawcą: 

1) Marcinem Kuldankiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KULBUD 
TP Marcin Kuldanek z siedzibą w Milanówku, 05-822 Milanówek, ul. Lasockiego 1, 
NIP: 5291177880, REGON 016005918  na podstawie wpisu do CEIDG prowadzonej 
przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. 
 

Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dn. 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),  
z zastosowaniem art. 2 ust. 1 pkt tej ustawy. 
 

§ 1  
 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę robót montażowo-
budowlanych związanych z wymianą uszkodzonych szyb zamontowanych w fasadzie 
aluminiowo-szklanej w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.  

 
§ 2  

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

 
1) wymiany 6 szt. szyb o łącznej powierzchni ok. 5 m2. 
2) przygotowanie do prowadzenia prac, 
3) demontażu elementów niezbędnych do demontażu szyby, 
4) demontażu uszkodzonych pakietów szybowych oraz zabezpieczenie otworów po 

zdemontowanych pakietach przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi do 
czasu montażu nowych pakietów, 

5) dostawy i montażu nowych pakietów szybowych (typu Stopsol blue 6mm ESG – szkło 
barwione w masie, z powłoką refleksyjną, emaliowane, hartowane o grubości 6 mm), 

6) uszczelnienia połączeń zamontowanych szyb poprzez przyklejenie taśmy 
uszczelniającej samowulkanizującej, 

7) montażu profili aluminiowych dociskowych mocujących szybę, montaż profili 
aluminiowych zatrzaskowych (listew maskujących), montaż obróbek blacharskich, 

8) wywozu powstałych odpadów. 
 

§ 3 
 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

 



1) Zapewnienia Wykonawcy dostępu do objętych umową elementów w sposób 

umożliwiający przeprowadzenie prac naprawczych. 

 

§ 4 
 

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony od dnia 10 maja 2022 r.  
do 28 czerwca 2022 r. 

2. Strony ustalają, że umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez każdą ze stron  
w trybie natychmiastowym, jeżeli strona druga w sposób rażący narusza zapisy 
umowy pod warunkiem nieskutecznego pisemnego wezwania drugiej strony  
do wypełnienia zobowiązań umowy. 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, w 

kwocie 8 450,10 zł brutto (osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 10/100 zł), 
płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT  

2. Termin płatności wynosi 14 dni od daty złożenia faktury VAT. Za datę  zapłaty 
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT  
i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości: 500 złotych brutto  
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

5. 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia 
wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie umowy lub usunięcia wad do dnia 
faktycznego odbioru. 

6. Roszczenie o karę umowną staje się wymagalne odpowiednio w dniu zaistnienia 
zdarzenia wymienionego w ust. 5 i ust. 6 

7. Zamawiający może potrącić kary z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na wykonane prace przez okres 24 

miesięcy od daty wykonania. 

 
§ 6 

 
1.    Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia 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, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane reprezentantów, 
pełnomocników lub pracowników cv, 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); 

mailto:iod@milanowek.pl


4)   dane osobowe  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 mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym  
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2022 r. poz.902.); 

6)  do danych osobowych  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; 

9) Zamawiający przetwarzając dane nie będzie podejmował decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2.   Zamawiający 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. 

 
§ 7 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. 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 (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1781) i jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy  
z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, które nie mogą być rozwiązane  
w sposób polubowny, rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego sąd cywilny. 

4. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

 
 WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
                    /-/                         Burmistrz Miasta Milanówka 

           Marcin Kuldanek                                                                                          / -/ 
                                                                                                               Piotr Remiszewski  

  
 
 
 
 
Klasyfikacja budżetowa: 75023 § 4270   
Przygotowała: M. Majchrzyk 


