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U M O W A W/272/495/i/498/20 

 

Zawarta w dniu 21 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 

45  

w Milanówku pomiędzy:  

 

Gminą Milanówek, Regon 013269150, NIP 529-179-92-45,  

reprezentowaną przez: 

Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

 

a 

Firmą  DAWIS IT Sp. z o.o prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem 0000319237 z siedzibą w rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 

11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r Nr 177 poz. 1054 z późn. 

zm.) w Pruszkowie,  05-800 Pruszków, ul. Staszica 1, NIP 5342409456, REGON 

141663620, reprezentowaną przez: Paweł Gipsiak  -   Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

 

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 

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

roku Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zmianami)  na podstawie 

art. 34 c ust. 7  regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Miasta 

Milanówka Ustawy Pzp, na podstawie oferty Wykonawcy.  

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę połączenia światłowodowego 

pomiędzy punktem kamerowym zlokalizowanym na ulicy Piasta(przychodnia) 

a Serwerownią Miejskiej Sieci Informatycznej zlokalizowanej w Milanówku 

przy ulicy Spacerowej 4. 
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2. Zawieszeniu nowego kabla światłowodowego jeśli będzie to konieczne. 

3. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca gwarantuje, że użyte części będą fabrycznie nowe, wysokiej 

jakości, zgodne  

z Polską Normą obowiązującą dla danych towarów  i wolne od wad. 

5. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od daty  

podpisania protokołu odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje 

się do niezwłocznej naprawy przedmiotu umowy, wymiany i zastąpienia 

uszkodzonych lub niesprawnych elementów, elementami nowymi. 

6. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace potrzebne do uruchomienia 

naprawionego połączenia światłowodowego.  

7. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne urządzenia do ponownego 

uruchomienia połączenia. 

§ 3 

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

w § 2  w terminie do dnia 24.12.2020 roku. 

2. Za dzień zakończenia realizacji usługi uznaje się datę podpisania protokołów 

odbioru, bez zastrzeżeń podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ustala się na kwotę brutto 4 920,00 zł. (słownie: cztery tysiące 

dziewięćset dwadzieścia złotych). Kwota określona w ust. 1 jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 2. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wszystkie czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w ofercie nie będą 

podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 

4. W wynagrodzeniu Wykonawcy ujęta jest stawka VAT obowiązująca na dzień 

zawarcia umowy. 

5. Zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, Zamawiający 

dokona przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, o której 

mowa w ust. 2,  

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, nie później 

niż do dnia 30.12.2020 r.  
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§ 5 

1. Podstawą do wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru bez uwag. 

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Milanówek ul. Kościuszki 45,  

05-822 Milanówek, NIP: 529-179-92-45 

4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w ciągu 7 dni roboczych 

od daty jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto 

Wykonawcy podane  

w fakturze. 

5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

§ 6 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

1) Paweł Gipsiak  -  Wiceprezes Zarządu. 

2. Zmiana osób pełniących funkcję przedstawiciela Wykonawcy nie powoduje 

zmiany niniejszej umowy. O zmianie tych osób Strony będą informować się 

pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana. 

3. Zamawiający powołuje swoich przedstawicieli wobec Wykonawcy w osobach: 

1) Jarosław Safaryn, 

2) Jacek Wojdyła,  

4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy 

poleceń związanych z jakością i ilością usług, które są niezbędne do 

prawidłowego oraz zgodnego  

z umową wykonania przedmiotu umowy. Upoważniony jest również do odbioru 

usług  

w imieniu Zamawiającego. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego  

w § 4 za każdy roboczy dzień opóźnienia, 

2) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego 

 w § 4 za każdy dzień opóźnienia, 

2. Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni 
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kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej 

kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na 

zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza wysokość 

naliczonych kar umownych. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od 

przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności gdy 

Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu dwóch 

dni roboczych od wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,  

2. W takich przypadkach Wykonawca nie może żądać kary umownej ani też 

odszkodowania. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym  

w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy Zamawiający dokona wypowiedzenia  umowy w terminie 

jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) gdy Wykonawca nienależycie (nieterminowo, niedokładnie) wykonuje 

przedmiot umowy, 

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac  

i przerwa ta trwa dłużej niż dwa dni kalendarzowe, pomimo wezwania 

wystosowanego przez Zamawiającego, 

4) dokonania takiej zmiany planu finansowego Zamawiającego, że nie 

przewidziane będą środki na realizację całości lub części umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi w terminie czterech dni roboczych 

szczegółowy protokół inwentaryzacji usługi w toku, według stanu na dzień 

wypowiedzenia lub rozwiązania. 

5. Zamawiający w razie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru 

usługi przerwanej oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały 

wykonane do dnia wypowiedzenia lub rozwiązania. 
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6. Wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie jej, o którym mowa w ust. 1 i 2 

powinno nastąpić  

w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. 

7. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy zostało dokonane rozwiązanie umowy, 

niezależnie od kar umownych, Wykonawca poniesie koszty wynikłe z 

rozwiązania umowy, w tym koszty zabezpieczenia przerwanej usługi. 

8. Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z 

warunkami prawidłowego wykonania, określonymi w § 2  dopuszcza się 

możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. W skutek powyższego Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą 

wynikającą z różnicy wartości uzgodnionej  

w niniejszej umowie, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za 

realizację przedmiotowego zakresu zamówienia oraz naliczy karę umowną za 

rozwiązanie umowy  

z winy Wykonawcy. 

9. Możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie  

b) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu umowy zaproponowanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

c) z powodu okoliczności sił wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody  

w znacznych rozmiarach,  

d) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

e) w przypadku wstrzymania  wykonywania niniejszej umowy lub przerw 

powstałych  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

f) w przypadku wystąpienia w czasie umowy zamówienia nie sprzyjających 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót 

budowlanych objętych zamówieniem przewiduje się możliwość 

przedłużenia terminu wykonania zamówienia  

w czasie w którym realizacja zamówienia jest uniemożliwiona. 
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 W w/w przypadkach zamawiający może przedłużyć termin wykonania 

przedmiotu umowy  

o czas niezbędny do jej wykonania, 

§ 9 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 § 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 

jedynie  

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

§ 11 

1. 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. 

2. 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. 

3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

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

zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez publikację 

przedmiotowej umowy, 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.  Gmina Milanówek jest 

administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 

ze zm i jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy  

z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie. 

§ 12 

1. Zamawiający poprzez określenie dni roboczych przyjmuje dni od poniedziałku 

do piątku,  

     z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione 

na osoby trzecie     bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 
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3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 

na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 13 

Obowiązek informacyjny 

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, tel. 0 660 504 492.  

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.  (Dz. 

U.  z  2016  r. poz.  1764 z  2017 r. z póź. zm.)  

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 

mailto:miasto@milanowek.pl
mailto:abi@grodzisk.pl
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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 10-ciu lat licząc od początku roku następującego 

po roku, w którym Wykonawca 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 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. 

10. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. 

Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia i realizacji 

umowy. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

……………………………     ……………………………….. 

         WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

Klasyfikacja budżetowa: 60095 § 4270 

Przygotował: J. Safaryn  

mailto:kancelaria@giodo.gov.pl

