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UMOWA NR W/272/399/TOM/402/20 

 

zawarta w dniu 06.11.2020 roku, w Milanówku  

pomiędzy: 

Gminą Milanówek,  ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,  

reprezentowaną przez: 

Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka  

przy kontrasygnacie 

Bożeny Sehn – Skarbnik Miasta Milanówka, 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

 

a 

 

Panem Cezarym Walczewskim zam. w Rylsku, Rylsk 46, 96-232 Regnów, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Robót Drogowo-

Budowlanych „Rawdróg” z siedzibą w Rylsku, Rylsk 46, 96-232 Regnów, NIP: 

835-101-73-49, REGON – 750238577, zwanym dalej Wykonawcą. 

  

 

Umowę zawarto z pominięciem trybów określonych w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29/01/2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na mocy 

art. 4 pkt 8 tej ustawy oraz po przeprowadzeniu postępowania określonego w §34b  

i §34c „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych”, wprowadzonego 

zarządzeniem nr 181/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dn. 24.10.2018 r. 

 

Zamawiający i Wykonawca 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 oświadczają, że posiadają 

wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne do skutecznego zawarcia 

niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót drogowych polegających na 

odnowieniu malowania oznakowania poziomego na terenie Miasta Milanówka. 

1) Prace związane z odnowieniem malowania będą wykonywane dla przejść dla 

pieszych (oznakowanie P-10), miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych 

(oznakowanie P-24), linii warunkowego zatrzymania złożonej z prostokątów 
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(oznakowanie P-14), linii warunkowego zatrzymania złożonej z trójkątów 

(oznakowanie P-13), linii bezwzględnego zatrzymania – stop (oznakowanie P-12), 

ograniczeń prędkości do 40 km/h (oznakowanie pionowe B-33 jako oznakowanie 

poziome), linii krawędziowych - przerywanych szerokich (oznakowanie P-7a), linii 

podwójnie ciągłych (oznakowanie P-4), linii ostrzegawczych (oznakowanie P-6), 

linii pojedynczych przerywanych - prowadzących wąskich (oznakowanie P-1d), 

linii wyznaczających pas postojowy (oznakowanie P-19), powierzchni 

wyłączonych z ruchu (oznakowanie P-21b), linii pojedynczych przerywanych – 

wydzielających (oznakowanie P-1c) oraz progów zwalniających i skrzyżowań 

wyniesionych (oznakowanie P-25). 

 

2) Szczegółowy zakres prac, obejmujący zestawienie powierzchni oznakowania 

poziomego koniecznego do odmalowania oraz wykaz położenia oznakowania  

poziomego na poszczególnych ulicach w Milanówku przeznaczonego do 

odmalowania zawarty jest w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa  

w § 1 w terminie do 4 tyg. od dn. podpisania umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołem komisyjnego 

odbioru prac. 

 

§ 3 

1. Na wykonany przedmiot umowy w § 1 umowy Wykonawca udzieli 6 

miesięcznej gwarancji. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia 

ujawnionych w tym czasie wad dotyczących przedmiotu umowy w terminie 7 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego do 

usunięcia tych wad. 

 

§ 4 

 

1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości 30.770,17 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset 

siedemdziesiąt zł 17/100 groszy) brutto. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty  

i wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1. 
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3. Wszystkie czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w ofercie nie będą 

podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po zakończeniu prac, w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół 

komisyjnego odbioru prac stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-

822 Milanówek. 

9. Zamawiający może skorzystać z odbioru faktury VAT wystawionej w związku  

z realizacją postanowień umowy w formie elektronicznej. Odbiór faktury  

w formie elektronicznej realizowany jest za pośrednictwem internetowej 

platformy, z której po zarejestrowaniu się, można pobrać fakturę bezpośrednio 

lub można skorzystać z przesłania faktury z platformy na wskazany przez 

Zamawiającego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl. 

 

 

§ 5 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan Cezary Walczewski. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Łukasz Banasiak. Przedstawiciel 

Zamawiającego upoważniony będzie do prowadzenia kontaktów roboczych  

z Wykonawcą w związku z przedmiotem umowy oraz do odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. Zmiana osób pełniących funkcję przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany 

niniejszej umowy. Zamiana przedstawicieli wchodzi w życie nie wcześniej niż 

w dniu otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonaniu zmiany. 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 
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3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zapłaty. 

Zamawiający upoważniony jest do potrącenia należnych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych w sytuacji, gdy poniesiona szkoda przekracza wartość kar 

umownych. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

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 2019 r. 

poz. 1781). 
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§ 10 

 

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 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. 

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. 
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§ 11 

 

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

 

 

 

Wykonawca 
/-/ 

 
Zamawiający 
/-/ 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - Zestawienie powierzchni oznakowania poziomego 

koniecznego do odmalowania; 

2) Załącznik Nr 2 - Wykaz położenia oznakowania  poziomego na 

poszczególnych ulicach w Milanówku przeznaczonego do odmalowania. 
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