
 

UMOWA  
W/272/490/ORG/493/20 

 
zawarta w dniu 21 grudnia 2020 roku w Milanówku pomiędzy:  

  

Gminą Milanówek: 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45,  

REGON 013269150, NIP 529-179-92-45,  

reprezentowaną przez: 

Piotra Remiszewskiego  – Burmistrza Miasta Milanówka  

zwaną w dalszej części Zamawiającym 

a 

Eko-Hetman Sp z o.o., 05-830 Nadarzyn, ul. Turystyczna 38, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000267695, 

kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 534-23-41-474, Regon 140734417, reprezentowanym 

przez Krzysztofa Adamczyka – Prezesa Zarządu, zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie  

art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy z dnia 01 grudnia 

2020r. 

 

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 oświadcza, że posiada wymagane zgody  niezbędne do skutecznego 

zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojemników  

o pojemności 1100L oraz systematycznego odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości Urzędu Miasta Milanówka znajdujących się pod adresami: 

1) 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 – 1 pojemnik SM1100L 

2) 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4 – 2 pojemniki SM1100L 

3) 05-822 Milanówek, ul. Żabie Oczko 1 – 1 pojemnik SM1100L 

na warunkach opisanych w zapytaniu cenowym z dnia 24 listopada 2020 roku, 

stanowiącym integralną część umowy. 

2. Umowa nie obejmuje odbioru odpadów niebezpiecznych. 

3. Częstotliwość odbioru odpadów strony ustalają na każdy piątek miesiąca. 

 



 

§ 2 

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po 

okresie w którym nastąpiło wypowiedzenie. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku: 

1) Braku technicznych możliwości odbioru 

2) Zalegania z uregulowaniem należności za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe 

4. Zamawiający będzie uiszczał należności za w/w usługę w sposób wskazany na 

prawidłowo wystawionej fakturze, wystawianej z ostatnim dniem miesiąca i 

przedłożonej po jego zakończeniu,  w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 

5. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty 24 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia 

cztery tysiące złotych 0/100). 

6. Płatność   nastąpi   przelewem    na   konto   wskazane  przez Wykonawcę  

w wystawionej fakturze. 

§ 3 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe między stronami, będą  rozstrzygane w sądzie 

właściwym Zamawiającemu. 

2. Do wszystkich spraw nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

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

do przetwarzania danych osobowych przez publikację zawartej z nim Umowy, wraz z jej 

numerem, nazwą i adresem kontrahenta, przedmiotem zamówienia, datą zawarcia, 

łączną wartością, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta 

Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina 

Milanówek jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)  

i jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy  

z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie. 

 

Wykonawca                                                                 Zamawiający 

 

 

 

 

Przygotował: S. Litewnicki 

Klasyfikacja budżetowa: 75023 § 4300 


