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Umowa  nr W/272/30/PFZ/30/21 

 

zawarta w dniu 8 stycznia 2021 roku, w Milanówku pomiędzy: 

 

Gminą Milanówek z siedzibą przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP 529 179 92 45, 

REGON 013269150 , reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Milanówka, Pana Piotra 

Remiszewskiego, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

Panem Mariuszem Malinowskim zamieszkałym ul. Fryderyka Chopina 61, 05 – 085 

Kampinos, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Athon Partner Consulting – 

Mariusz Malinowski,  

NIP 1181518622, Regon 016781189, zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Wykonawca  i Gmina zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna – „Stroną”. 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający 

w imieniu Wykonawcy oświadcza, że posiada wymagane zgody  niezbędne do skutecznego 

zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

130.000 zł netto obowiązującego w Urzędzie Miasta Milanówka (§11 ust. 1 pkt 1). 

 

§ 2 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1. Udzielanie wsparcia merytorycznego i doradztwa w zakresie realizacji projektów: 

1) „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Milanówku”; 

2) „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej 

części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 

Systemu Tras Rowerowych – „Etap II”; 
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3) Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj 

i Jedź”; 

4) Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego 

miejsca edukacji kulturalnej; 

5) realizowanych ze środków krajowych. 

 

2. Udzielanie wsparcia merytorycznego i doradztwa w ramach:  

1) budowy dróg i ulic miejskich, ścieżek rowerowych i Parkingów P+R na terenie 

Miasta Milanówka; 

2) planowania i wykonywania zadań  w obszarze ochrony powietrza, 

termomodernizacji budynków publicznych i przeciwdziałaniu niskiej emisji; 

3) edukacji szkolnej, przedszkolnej i żłobków miejskich,  tj. Programu „MALUCH+”, 

RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, 

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat  3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej w ramach ZIT oraz innych środków pomocowych finansowanych 

z Programów Unii Europejskie i Programów Rządowych. 

3. Doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania do realizacji i realizacji 

przez Miasto Milanówek projektów i zadań inwestycyjnych przeznaczonych do 

realizacji przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (w okresie 

programowania zgodnie z zasadą n+2) i krajowych środków pomocowych, tj.: 

1) Doradztwo w zakresie wyboru inwestycji do realizacji przez Miasto Milanówek  

w ramach zadań rocznych i wieloletnich; 

2) Wsparcie merytoryczne w kontaktach z Instytucjami zewnętrznymi 

zaangażowanymi w proces przygotowywania i realizacji inwestycji (np.: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Urząd Marszałkowski, Zakład 

Energetyczny); 

3) Współpraca przy opracowywaniu/określaniu zakresu inwestycji; 

4) Kwalifikowanie zamierzeń inwestycyjnych miasta do realizacji w oparciu  

o współfinansowanie zewnętrzne w ramach środków Unii Europejskiej (np.: RPO 

WM, PROW), źródeł krajowych (np.: środki pomocowe Ministerstwa Sportu, 

Ministerstwa Kultury) oraz innych źródeł pomocowych; 
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5) Koordynacji działań komórek Urzędu Miasta w Milanówku w trakcie 

przygotowywania i realizacji inwestycji/projektów;  

6) Opiniowanie możliwości i zasadności kwalifikowania wydatków do refundacji ze 

środków UE i środków krajowych w ramach przygotowywania i realizacji 

Projektu/Projektów; 

7) Doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych 

konkursów oraz zgodności przygotowywanej dokumentacji z zapisami 

dokumentacji konkursowej, regulaminami i wytycznymi Instytucji 

Wdrażających/Instytucji Finansujących; 

8) Opiniowanie dokumentacji wytworzonych w trakcie realizacji Projektu/Projektów 

pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi warunkami poszczególnych 

Konkursów; 

9) Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Miasto Milanówek 

organizowanych dla potrzeb koordynacji działań wykonawców dokumentacji 

technicznej, dostaw, usług, prac budowlanych oraz komórek Urzędu Miasta  

w Milanówku w trakcie realizacji Projektów dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych; 

10) Doradztwo w zakresie przygotowywanych opisów przedmiotu zamówienia 

niezbędnych dla realizacji Projektu/Projektów (prace budowlane, usługi, dostawy) 

w ramach udzielanych przez Urząd Miasta w Milanówku zamówień publicznych 

przy udziale środków z UE i innych źródeł pomocowych; 

11) Opiniowanie propozycji zmian rozwiązań projektowych wywołujących konieczność 

zgłoszenia zmian w dokumentacji aplikacyjnej pod katem zgodności  

z warunkami konkursów. 

4. Doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie działań Miasta Milanówek związanych 

z przygotowywaniem się do realizacji inwestycji w oparciu o środki pomocowe nowej 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, tj.: 

1) Wsparcie merytoryczne w określeniu potrzeb inwestycyjnych oraz wyborze 

priorytetowych inwestycji przeznaczonych do realizacji i finansowania w nowej 

perspektywie finansowej; 

2) Koordynacja działań Miasta Milanówek w zakresie kreowania wspólnej polityki 

miast i gmin podregionu warszawskiego zmierzającej do zabezpieczenia środków 

pomocowych Unii Europejskiej w ramach RPO WM; 
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3) Wsparcie merytoryczne w kontaktach z Instytucjami zewnętrznymi 

zaangażowanymi w proces przygotowywania inwestycji do realizacji (np.:MJWPU, 

Urząd Marszałkowski, Zakład Energetyczny, itp.); 

4) Współpraca przy opracowywaniu/określaniu zakresu inwestycji; 

5) Kwalifikowanie zamierzeń inwestycyjnych miasta do realizacji w oparciu  

o współfinansowanie zewnętrzne w ramach środków Unii Europejskiej (np.: RPO 

WM, POiŚ, PROW), źródeł krajowych (np.: środki pomocowe Ministerstwa Kultury, 

WFOŚIGW, BGK) oraz innych źródeł pomocowych; 

6) Koordynacji działań komórek Miasta Milanówka w trakcie przygotowywania 

projektów;  

7) Opiniowanie dokumentacji tworzonych na potrzeby ubiegania się o środki 

zewnętrzne;  

8) Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Miasto Milanówek 

organizowanych dla potrzeb koordynacji działań zmierzających do przygotowania 

inwestycji/projektów do wsparcia ze środków zewnętrznych w nowej 

perspektywie finansowej;  

9) Opiniowanie propozycji zmian rozwiązań projektowych wywołujących w zakresie 

założeń projektów oraz tworzonych dokumentacji technicznych. 

 

§ 3 

1. Wykonawca będzie wykonywał ww. czynności osobiście i samodzielnie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie uzyskane od Zamawiającego informacje 

traktować jako poufne, tak w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu. 

3. Za wykonanie czynności doradczych określonych w § 2. niniejszej umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 500 złotych netto miesięcznie (słownie: trzy 

tysiące pięćset złotych netto miesięcznie) wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 

23%, tj. 4 305 złotych brutto miesięcznie (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych 

brutto miesięcznie). 

4. Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności określone w § 2. niniejszej umowy  

i zobowiązuje się je wykonać zgodnie z przepisami prawa, ze szczególną starannością  

i dbałością o interesy Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie wykonywał umowę od 8 stycznia 2021 r. do 28 grudnia 2021 r. 
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§ 4 

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

2. Do każdej faktury Wykonawca załączy miesięczne sprawozdanie z wykonanych prac.  

3. Wykonawca wystawi faktury VAT na Gminę Milanówek ul. Kościuszki 45, 05-822 

Milanówek, NIP 5291799245. 

4. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, przelewem bankowym na 

konto Wykonawcy podane na fakturach. 

5. Datą zapłaty faktur będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy, 

2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości:  

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia 

szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  

z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się z postanowień umowy przez 

drugą Stronę umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony w każdym czasie za porozumieniem stron. 
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§ 7 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu 

wypowiedzenia. W takim wypadku Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie 

proporcjonalne do  faktycznego czasu wykonywania umowy. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 9 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zamawiającego 

dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

§ 11 

Spory strony rozstrzygną polubownie albo poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

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). 
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§ 13 

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 osobowych 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: 

iodo@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 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 Wykonawcy 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 Wykonawcy mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6)  Do danych osobowych Wykonawcy 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. 

mailto:iodo@rawik.pl
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9) Zamawiający przetwarzając dane Wykonawcy nie będzie podejmował decyzji  

w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

2.   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. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka             

  /-/                /-/ 

 Piotr Remiszewski                        Mariusz Malinowski 

Zamawiający                  Wykonawca 

 

 

Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/4300 


