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                                                                                        Zał. nr 4 do SIWZ 

UMOWA NR W/272/……/TOM/……/19 

 

zawarta w dniu …………………. 2019  roku w Milanówku, pomiędzy 

 

Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku (05-822),  

ul. Kościuszki 45  

NIP: 529-17-99-245, reprezentowaną przez 

Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka 

zwanego dalej „Zamawiającym”,  

a 
SPÓŁKĄ AKCYJNĄ (S.A.) I SPÓŁKĄ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ (S.K.A.) …………………… Spółką Akcyjną 

z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy …………………… wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr 

KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości 

……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana  

w dalszej części umowy ……………………, reprezentowaną przez:  

/ 

SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) …………………… Spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy 

……………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości 

…………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy 

……………………, reprezentowaną przez:  

/ 

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKĄ JAWNĄ (sp.j.), SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ (sp.k.), SPÓŁKĄ PARTNERSKĄ 

(sp.p.) …………………… Spółka Jawną z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy 

ulicy ……………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, 

zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowaną przez:  

/ 

OSOBĄ FIZYCZNĄ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ …………………… zamieszkałą w 

…………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą ……………………  

w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem ……………………; NIP 

……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej części umowy ……………………, reprezentowany 

przez:  

/ 

SPÓŁKA CYWILNĄ (s.c.) …………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), 

przy ul. …………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod 

numerem ……………………  

i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 

……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod 

numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy 

ul. ……………………, NIP ………………, REGON……………………, zwani w dalszej części umowy 

……………………, reprezentowani przez:  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
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Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna - „Stroną” w wyniku dokonania 

przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” Nr ZP.271.1.5.TOM.2019 na podstawie art. 39 

ustawy Pzp, zawierają niniejszą umowę (w treści jako „Umowa”), o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi regularnego przewozu osób w publicznym 

transporcie zbiorowym autobusami będącymi własnością Wykonawcy na trzech  liniach 

komunikacyjnych na terenie Milanówka oraz przyległych miejscowości na zasadach określonych 

w SIWZ, OPZ oraz pozostałej dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego. 

2. Wykonawca będzie realizował usługę trzema liniami autobusowymi: 

a) Linia A- 35 km (łącznie trasa-powrót ), 6 kursów w dni powszednie, 2 w dni weekendowe, 

b) Linia B- 14 km (łącznie trasa-powrót), 5 kursów w dni powszednie, 0 w dni weekendowa, 

c) Linia C- 4km (łącznie trasa-powrót), 17 kursów w dni powszednie, 8 w dni weekendowe. 

 

§ 2 

Termin Obowiązywania Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w okresie 

od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 1 września 2019 r. 

2. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia może zostać przesunięty o liczbę dni 

niezbędną do zakończenia procedury udzielania zamówienia publicznego jeśli takie okoliczności 

wystąpią. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy, Kontrola Zamawiającego  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w miejscu realizacji usługi kontroli 

Wykonującego usługi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania przedmiotu umowy – publicznego transportu zbiorowego zgodnie z 

obowiązującymi   przepisami i normami w tym zakresie autobusem z minimalną liczbą 

miejsc dla pasażerów równą 20;    

2) dbania o prawidłowy stan techniczny i estetykę pojazdu. Pojazd używany do przewozu 

musi posiadać ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie komunikacyjne, musi być 

czysty wewnątrz i na zewnątrz, nie powodując zabrudzeń pasażerów i nie wydzielać 

nieprzyjemnych zapachów; 

3) umieszczenie na przodzie pojazdu informację z czytelną nazwą linii oraz z nazwą 

przystanku końcowego; 

4) podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii pojazdu; 

5) zapewnienia wzorowego zachowania i uprzejmości oraz schludnego ubrania przez 

kierujących pojazdem;  

6) posiadania niezbędnych zezwoleń i uprawnień do wykonywania przewozów zbiorowych 

ludzi w okresie świadczenia usługi; 
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7) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na czas realizacji niniejszej Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 

200.000,00 zł; 

8) zapewnienia łączności telefonicznej z kierowcą, podając Zamawiającemu numery 

telefonów komórkowych kierowców; 

9) składania Zamawiającemu okresowych sprawozdań z realizacji świadczonej usługi, w tym 

informacji dotyczących liczby pasażerów na obsługiwanej linii komunikacyjnej i 

sprzedaży biletów (ich ilości); 

10) umieszczenia na przystankach rozkładów jazdy; 

11) umieszczenia w pojeździe w miejscu ogólnodostępnym (tablice informacyjne miasta 

Milanówka lub przystanki autobusowe na liniach) cennika przewozów; 

12) Opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym regulaminu przewozów oraz do 

umieszczenia go w pojeździe. 

13) Zamawiający wymaga i nakłada obowiązek utrzymywania stałej informacji dotyczącej 

rozkładów jazdy na wykonującego usługę. W szczególności  wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymywania rozkładów na przystankach autobusowych w tym 

uzupełniani ich braków w przypadkach zniszczenia ich w sposób umyślny bądź losowy. 

 

§ 4 

Sprzedaż, Cena Biletów oraz Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca upoważniony jest do sprzedaży biletów za przejazd komunikacją miejską zgodnie  

z taryfą określoną przez Radę Miasta Milanówka w Uchwale Nr 145/XIX/16 z dnia 

21 kwietnia 2016 r. stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią przychody Wykonawcy . 

3. Przejazdy na podstawie okazanej Milanowskiej Kart Rodziny 3+ są bezpłatne dla 

mieszkańców.  

4. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w formie ryczałtu  

w wysokości ……………….. zł netto tj. ……………….zł brutto (……………………... 

…./100 złotych) za każdy miesiąc kalendarzowy wykonywania usługi, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. Wynagrodzenie uwzględnia stosowanie ulg ustawowych oraz określonych w 

taryfie.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie usługi z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego wartość wynagrodzenia ulegnie zmniejszeniu o 5 % wartości 

wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień w danym miesiącu, w którym usługa nie 

będzie świadczona. 

§ 5 

Warunki rozliczenia  

 

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie 

prawidłowo wystawianych, w okresach miesięcznych, faktur VAT składanych w siedzibie 
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Zamawiającego po potwierdzeniu prawidłowości wykonanej usługi przez przedstawiciela 

Zamawiającego w postaci podpisanego przez niego protokołu odbioru. 

2. Do każdej faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru usługi opisanej w fakturze  

oraz sprawozdanie o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 9. 

3. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT na: Gminę  Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 

Milanówek. NIP  529-17-99-245 Regon 013269150. 

4. Faktury wystawione przez Wykonawca płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania 

przez Zamawiającego przelewem bankowym z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

podane w fakturze. 

5. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

Kontakt Wykonawca/Zamawiający 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:……………………………….. 

2. Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela wobec Wykonawcy w osobie:  

…………………... – Referat Technicznej Obsługi Miasta. Przedstawiciel Zamawiającego 

uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością usług, które  

są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z Umową wykonania przedmiotu umowy. 

Upoważniony jest również do odbioru usługi w imieniu Zamawiającego.                           

§ 7 

Kary Umowne 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Strony postanawiają, że za świadczenie usług niezgodnie z niniejszą Umową, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 

3. Kary naliczane będą za nw. nieprawidłowości w podanych wysokościach: 

1) za niewykonania kursu przewidzianego rozkładem jazdy i odpowiednim autobusem – 500,00 

zł (sto złotych 00/100) za każdy kurs, 

2) za spóźnienie się autobusu z winy Wykonawcy powyżej 15 minut w odniesieniu do rozkładu 

jazdy – 100,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy opóźniony kurs, 

3) za zbyt wczesny odjazd z przystanku – powyżej 5 minut – 100,00 zł (pięćdziesiąt złotych 

00/100) za każdy kurs, 

4) za brak tablicy z nazwą końcowego przystanku – 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) za 

każdy stwierdzony fakt, 

5) za użytkowanie w sytuacjach, których tego nie wymagały innych pojazdów niż przedstawione 

w taborze niezgodnych z przedstawionymi parametrami (rok, Norma EURO) - 500,00 zł (sto 

złotych 00/100) za każdy stwierdzony fakt. 

6) Za nie zrealizowanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawca , Wykonawca    

zapłaci karę umowną w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy.  
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5. Potwierdzeniem ww. nieprawidłowości będzie notatka przedstawiciela Zamawiającego  

lub pisemna skarga pasażera potwierdzona przez minimum jednego uczestnika kursu lub przez 

jednego chętnego do skorzystania z kursu. 

6. Niezależnie od ww. kar umownych, w przypadku gdy wartość szkody będącej skutkiem 

świadczenia usług niezgodnie z niniejszą Umową przekroczy wartość kar umownych,  

Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie  

z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, niezależnie  

od przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

nie może żądać jednak kary umownej ani też odszkodowania.  

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy: 

1) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy, 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług przewozu 

pasażerów, 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację wykonywania usług na 

okres co najmniej 2 dni,  

4) Wykonawca nie zapewnił pojazdu o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu bez 

wcześniejszego poinformowania Zamawiającego, a sytuacja taka powtórzyła się 3 razy   

w ciągu  trwania całej Umowy. 

5) Wykonawca nie przedłużył ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej 

działalności  lub utracił wymagane prawem uprawnienia dla przewoźników. 

3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w terminie 7 dni   

od powzięcia informacji o okolicznościach z ust. 2 w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane  

do dnia odstąpienia od Umowy. 

5. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od Umowy, niezależnie od kar umownych, 

poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy. 

 

§ 9 

Rozstrzyganie Sporów 

 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji niniejszej Umowy  
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lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich 

negocjacji. 

2. Jeśli po trzydziestu dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca 

nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny. 

3. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, 

bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby 

trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 10 

Kontakt z Wykonawcą 

 

1. Wykonawca oświadcza, że podany numer telefonu komórkowego:…………………………...., 

będzie dostępny dla Zamawiającego w czasie wykonywania przewozu osób. 

2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu  

lub numeru telefonu i e-mail. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres 

wskazany w  niniejszej Umowie uważa się za doręczone. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie 

bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

5. Przewoźnik nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze 

zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2016 r.). 

§ 11 

Zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie  

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy  

w następujących przypadkach: 

1) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy; 

2) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 

w znacznych rozmiarach - Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu 

wykonania zamówienia; 
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3) w przypadku większego zapotrzebowania na przewozy, podane ilości kursów mogą ulec 

zwiększeniu, wraz z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia, po wcześniejszych 

ustaleniach  z Zamawiającym. 

4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

5) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 

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

skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 

6) w przypadku  wystąpienia  nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), 

grożących rażącą stratą, których  Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć  

w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania  przez Strony należytej  staranności.  

7) 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. 
1) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość 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, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów; 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 

świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu niniejszej Umowy; 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy; 
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3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca zobowiązany 

jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 

 

§12 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń 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 2018 r. poz. 1000). 

§ 13 

Sprawy Nieuregulowane Umową 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§14 

Postanowienia końcowe 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

  

      WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 

 
 


