
UMOWA W/272/136/ORG/136/22 

Zawarta w dniu 16 marca 2022 r. w Milanówku pomiędzy: 

Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, 

Regon 013269150, NIP 5291799245, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Milanówka – Pana 

Piotra Remiszewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Milanówka - Pani Bożeny Sehn 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 

a 

Panią Pauliną Krysińską-Pilich prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FOTO KBMGP KODAK 

EXPRESS-SPRZEDAŻ PAULINA KRYSIŃSKA-PILICH z siedzibą w Milanówku, ul. Piłsudskiego 33, 05-822 

Milanówek, NIP: 534 192 72 26, Regon: 014961266, zwaną w dalszej części „Wykonawcą”. 

zwani także łącznie Stronami lub Stroną  

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

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - na 

podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583). 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji następujący przedmiot zamówienia: wykonywanie 

obywatelom Ukrainy, którzy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy, 

fotografii niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583). 

2. Za zrealizowanie przedmiotu umowy uznaje się: 

1) wykonanie fotografii każdej osobie, która zgłosi się do Wykonawcy i spełnia wymogi 

określone w ust. 1 umowy, tj.: 

a. jest obywatelem Ukrainy; 

b. przekroczyła granicę Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku  

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy; 

c. Rodzaj zdjęcia – zdjęcie do dowodu osobistego; 

d. Wymiar zdjęcia - 35 mm szerokości i 45 mm wysokości. 

2) wydruk 1 egzemplarza odbitki. 

3. Fotografie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 muszą spełniać wymogi określone w art. 29 ustawy  

z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r., poz. 816 z późn. zm.). 

4. Wykonawca może świadczyć przedmiot umowy w lokalu wskazanym przez Zamawiającego w 

godzinach pracy Zamawiającego. W tym wypadku Wykonawca przetransportuje sprzęt na 

własny koszt i własnym staraniem oraz zapewni jednoosobową obsługę. 



5. Wykonawca prowadzi ewidencję wykonanych fotografii, w której uwzględnia w szczególności 

dane osób (imię i nazwisko oraz datę przekroczenia granicy), wobec których wykonano 

przedmiot umowy. Ewidencja stanowi załącznik do faktury wystawionej przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego. 

§ 2 

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości 20,00 zł brutto (dwadzieścia złotych brutto) za jedno wykonane  

i wydrukowane zdjęcie.  

2. Łączna wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty 2 500,00 zł 

brutto (dwa tysiące pięćset złotych). 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie 

usługi, o której mowa w § 1 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie wpłacone zostanie na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy. 

§ 3 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym któregokolwiek z jego 

poszczególnych elementów, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kary umownej w wysokości 50% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 

2 niniejszej umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 

ust 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym któregokolwiek  

z jego poszczególnych elementów, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 50% wartości łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w §2 ust 2 niniejszej umowy. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara 

umowna nie pokryje powstałej szkody. 

§ 4 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia zawarcia do dnia 31 marca 2022 r. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie  

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

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy 

kodeksu cywilnego. 

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

sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z umową, na drodze negocjacji. 



5. Każda ze Stron, przed wystąpieniem 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. 

6. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

§ 5 

1. Burmistrz Miasta Milanówka spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzeniu 

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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanówka, ul. T. 

Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61. 

2) w sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz 

korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych Wykonawca może 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl.  

3) dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane 

reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, a także innych osób 

wskazanych w umowie będziemy przetwarzać w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO). 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych 

osobowych Wykonawcy będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby 

posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji 

publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu 

zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  

5) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują następujące 

uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych 

w Art. 17 ust. 3 RODO), 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. prawo do przenoszenia danych,  

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

6) dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7) dane Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania 

opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. przez czas trwania umowy oraz przez 

okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym Wykonawcy 
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realizował przedmiot umowy. 

8) Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie  

i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Adres 

organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

9) dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

2. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. Niepodanie 

danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia i realizacji umowy. 

3. Wykonawca 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. 

4. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń, co do 

przetwarzania danych osobowych przez publikację przedmiotowej umowy w postaci skanu jej 

treści wraz z jej numerem, szczegółowym zakresem prac, datą zawarcia, łączną wartością oraz 

nazwą i adresem kontrahenta, z którym została zawarta, w publicznym rejestrze umów 

prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Milanówka. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

§ 6 

1. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie w formie korespondencji 

elektronicznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację 

umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę obciążać będą ewentualne 

koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 7 

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

/-/ Paulina Krysińska-Pilich       /-/ Piotr Remiszewski 

WYKONAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY  

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 

Klasyfikacja budżetowa: 85231§4300 
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