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Porozumienie 

Nr W/272/119/TOM/121/21 

zawarte w dniu  20.04.2021 r.  w Milanówku, pomiędzy: 

Gminą Milanówek, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Milanówka – Piotra 

Remiszewskiego,  

przy kontrasygnacie Pani Bożeny Sehn - Skarbnika Miasta Milanówka, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

Karlicką Jolantą - prowadzącą działalnośd gospodarczą pod nazwą Karlicka Jolanta Parking 

Strzeżony i Autoholowanie, w 05-825 Grodzisku Mazowieckim, ul. Przodowników Pracy 10, 

NIP 529-102-88-32, zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszego 

porozumienia oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone.  

Niniejsze porozumienie zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dn. 11 września 2019 

roku Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz na podstawie §8 ust. 3. 

Regulaminu udzielania zamówieo publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł 

netto, obowiązującego w Urzędzie Miasta Milanówka. 

§1 

Przedmiot porozumienia 

1. Strony zgodnie postanawiają podpisad porozumienie mające na celu uregulowanie 

należności za usługę przechowywania w okresie od 15.10.2020 do 22.12.2020 r. aut 

osobowych marki Hyundai nr rej. W56077 oraz Ford Mondeo nr rej. WZ 0025L, 

odholowanych z terenu Milanówka. 

2. W okresie od 15.10.2020 do 22.12.2020 r. na terenie parkingu strzeżonego, prowadzonego 

przez Jolantę Karlicką, były przechowywane dwa pojazdy osobowe marki: Hyundai nr rej. 

W56077 oraz Ford Mondeo nr rej. WZ 0025L. Samochody te zalegały na terenie miasta 

Milanówka i zostały odholowane zgodnie z art. 50a ustawy z dn. 20 czerwca 1997 Prawo o 

ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 110 z późo zm.) oraz Zarządzeniem nr 55/VI/2014 

Burmistrza Miasta Milanówka z dn. 28 marca 2014 w sprawie zasad postępowania z 

pojazdami usuniętymi.  

3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca wykonał swoją usługę zgodnie z wymogami 

stawianymi przez Zamawiającego, w miejscu zapewniającym niepogorszenie stanu 

technicznego pojazdów. Umowa na przechowywanie aut nie została zawarta w 2020 r. z 
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przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wśród których główną była kilkutygodniowa 

choroba pracownika merytorycznego. 

§2 

Wynagrodzenie 

1. Zgodnie z ze stawkami dziennymi określonymi w Zarządzeniu nr 55/VI/2014 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dn. 28 marca 2014 Zamawiający wypłaci Wykonawcy za usługę 

przechowywania przedmiotowych aut kwotę w wysokości 2.070,00 zł netto (słownie: dwa 

tysiące siedemdziesiąt zł 00/100), powiększoną o 23% podatku VAT, tj. łącznie 2.546,10 zł 

brutto (słownie: dwa tysiące piędset czterdzieści sześd zł 10/100). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie za usługę Wykonawca otrzyma przelewem na konto bankowe w terminie 

15 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

§ 3 

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). 

 

 

§ 4 

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 
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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, 

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. 
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§ 5 

Postanowienia koocowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Porozumienie zostało spisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

          Wykonawca                                                                                         Zamawiający 

                    /-/                                                                                                                    /-/ 


