
UMOWA nr    W/272/464/ORG/467/2020 

zawarta w dniu 4 grudnia 2020 r. w Milanówku pomiędzy 

Gminą Milanówek, ul. T. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP: 529-179-92-45,  
reprezentowaną przez Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożeny Sehn, 

zwaną w dalszej części Zamawiającym 

a  

Markiem Jeziorskim, zam.             , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
AVARUS Marek Jeziorski, ul. Rejtana 19a/15, 05-270 Marki, NIP 524-020-17-00, 
wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 5860, 
reprezentowaną przez Katarzynę Sędek – Kierownika Biura, na podstawie 
pełnomocnictwa, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

zwanym w dalszej części Wykonawcą. 

 

Niniejszą umowę zawarto w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż i instalacja urządzenia 
kopertującego Hefter Si 3350, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w 
dniu 19 listopada 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest także przeszkolenie pracowników Urzędu Miasta 
Milanówka w liczbie nie większej niż 20 osób, z obsługi urządzenia, o którym 
mowa w ust. 1. 

§ 2. 
1. Wykonawca oświadcza, że urządzenie, o którym mowa w §1 ust. 1 jest 

fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 roku, wolne od wad fabrycznych, a 
także posiada wszelkie certyfikaty i zezwolenia niezbędne do jego sprzedaży i 
użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta urządzenia, o 
którym mowa w § 1 ust. 1, na jego sprzedaż oraz wykonywanie przeglądów 
gwarancyjnych i prac konserwacyjnych. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, o którym mowa w 
§ 1 ust. 1 w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny 
koszt do Urzędu Miasta Milanówka, ul. T. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. 

3. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot 
zamówienia. 

4. Szkolenie, o którym mowa § 1 ust. 2 Wykonawca przeprowadzi w terminie 
ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego, nie później jednak niż do 7 dni 
roboczych od dnia dostarczenia urządzenia, o którym mowa w § 1 ust.1. Miejscem 
organizacji szkolenia jest siedziba Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-
822 Milanówek, sala konferencyjna. Ewentualna zmiana miejsca organizacji 
szkolenia odbędzie się w drodze uzgodnienia stron i nie wymaga podpisywania 
aneksu do niniejszej umowy. 

 
 

§ 4. 



1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia 
wyniesie 24 380,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta 
osiemdziesiąt złotych i 00/100 zł.), tj. 29 987,40 zł. brutto (słownie: dwadzieścia 
dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 40/100 zł.). 

2. Płatność dokonana będzie po dostarczeniu do Zamawiającego faktury za 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Faktura zostanie przez Zamawiającego 
wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia. 

3. Fakturę należy wystawić na następujące dane: Gmina Milanówek, ul. T. 
Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP 529-179-92-45.  

4. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w 
terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury.  

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany  
przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. 

6. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje prawo 
żądania zwrotu jakichkolwiek innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. 

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w 
podanych wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust.1,  
2) za niezrealizowanie umowy w terminie określonym w § 3 pkt. 1 w wysokości 
2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z 
wynagrodzenia. 
 

§ 6. 
1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów: 

1) po stronie Zamawiającego: Sebastian Litewnicki, nr tel. 506 320 369, e-
mail: sebastian.litewnicki@milanowek.pl 
2) po stronie Wykonawcy: Marek Jeziorski, nr tel. 501 092 991. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga 
niezwłocznego powiadomienia drugiej strony. 
 

§ 7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8. 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9. 
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania warunków niniejszej umowy 
rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

 
§ 10. 



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

§ 11. 
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); 
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; 
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. 

  
 
 
 
 Zamawiający        Wykonawca 
 
 
 
Przygotował: Sebastian Litewnicki 
Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75023, § 6060 


