
UMOWA  

W/272/491/ORG/494/20 
 
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 

Stanisławem Matuszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 

Naprawy Sprzętu Przeciwpożarowego „TECH POŻ” Stanisław Matuszewski z siedzibą   

96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 10 , NIP 838-130-70-81, figurujący w CEIDG prowadzonej 

przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 

zwany 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 ze zm.) na podstawie  

art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy z dnia 30 listopada 

2020 r. 

 

§1 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia i niezbędne kwalifikacje do 

wykonywania obsługi serwisowej gaśnic oraz wykonywania obsługi serwisowej systemu 

samo gaszącego oraz systemu oddymiania zainstalowanego w budynkach Urzędu Miasta 

Milanówka. 

 

§2 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację sprzętu 

gaśniczego zgodnie z następującym zakresem obowiązków: 

1) przegląd i konserwacja 2 razy w roku (w lutym i w sierpniu) systemu samo 

gaszącego  (IGNIS 1520 M) znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni Urzędu 

przy ul. Spacerowej 4 

2) przegląd i konserwacja 2 razy w roku (w lutym i w sierpniu) systemu oddymiania 

– oddymianie okienne D+H RZN 8404, znajdującego się na kl. schodowej od ul. 

Spacerowej 



3) przegląd i konserwacja 2 razy w roku (w lutym i w sierpniu) systemu oddymiania 

– oddymianie okienne D+H RZN 8404, znajdującego się na kl. schodowej przy 

parkingu od ul. Pasiecznej 

4) przegląd i konserwacja drzwi przeciw pożarowych raz na 12 miesięcy (w lutym) 

wraz z ewentualna wymianą (z materiałów własnych oraz na koszt własny) 

uszkodzonych siłowników, zamków, klamek, szczotek pod drzwiami oraz innych 

elementów drzwi 

5) przegląd i konserwacja systemu SAP UTC Fire & Security raz na 12 miesięcy  

(w lutym) 

6) konserwacja sprzętu gaśniczego raz na 12 miesięcy (w lutym) zgodnie  

z następującym zakresem obowiązków: 

a) przeglądy techniczne gaśnic i agregatów gaśniczych, 

b) konserwacja, legalizacja gaśnic i agregatów gaśniczych, 

c) przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych, 

7) konserwacja sprzętu gaśniczego objęte są urządzenia znajdujące się w:  

a) budynku „A” i „B” Urzędu Miasta  Milanówka przy ul. Kościuszki 45, 

b) budynku „C” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, 

c) w budynku Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Żabie Oczko 1 

8) przegląd i uzupełnienie z materiałów własnych oznaczeń wymaganych przepisami 

ppoż znajdującymi się w pomieszczeniach Urzędu Miasta Milanówka (znaki 

ostrzegawcze i ewakuacyjne) 

9) przegląd i uzupełnienie brakujących oznaczeń (z materiałów własnych) na 

czujkach ppoż znajdujących się w pomieszczeniach Urzędu w budynku przy ul. 

Spacerowej 4, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego oznaczeniami na 

planach instalacji ppoż 

2. W przypadku konieczności ładowania gaśnic środkiem gaśniczym, Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia zamiennych gaśnic celem uzupełnienia braków. 

 

§3 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi i gwarantuje 

sprawność serwisowanego sprzętu do 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przeglądu 

technicznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej 

umowy w sposób zgodny z instrukcjami oraz obowiązującymi Polskimi Normami.  

 

§4 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Zapewnienie Wykonawcy dostępu do serwisowanego sprzętu w sposób 

umożliwiający przeprowadzenie prac konserwacyjnych i naprawczych. 



2) Niedokonywanie żadnych zmian i przeróbek w sprzęcie objętym konserwacją bez 

powiadamiania Wykonawcy. 

 

§5 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie usług objętych umową wynosi 3 100,00 zł netto (słownie: 

trzy tysiące sto złotych), tj. 3 813,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset trzynaście 

złotych). 

2. Naprawy  nie  objęte  zakresem  konserwacji  będą  wyceniane na podstawie kosztorysu 

wskazanego w ofercie Wykonawcy z dnia 30 listopada 2020 roku. Konieczność 

przeprowadzenia takich napraw lub uszkodzeń musi być uwzględniona w protokole z 

konserwacji i potwierdzona przez Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT przez Ustawodawcę wynagrodzenie Wykonawcy ulega 

odpowiednio zmianie. 

4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia 

otrzymania faktury VAT. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia łącznie dwóch faktur VAT – pierwszej po 

wykonaniu przeglądu w miesiącu lutym na kwotę 1 906,50 zł brutto oraz drugiej po 

wykonaniu przeglądu w miesiącu sierpniu na kwotę 1 906,50 zł brutto.  

6. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

 

§6 

 

Za nieterminowe wykonanie czynności określonych w §2 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  100,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki. 

 

§7 

 

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z możliwością 

wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§8 

 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. 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 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. 

 

§ 9 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy  

dla miejsca wykonywania umowy. 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 11 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

Wykonawca                                                                  Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: S. Litewnicki 

Klasyfikacja budżetowa: 75023 § 4300 


