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UMOWA Nr W/272/410/PFZ/419/21 

zawarta w dniu 03.12.2021 r. w Milanówku, pomiędzy: 

Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku, ul. Kościuszki 45, 05-822 

Milanówek, REGON 013269150, NIP 5291799245,  

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Milanówka – Piotra Remiszewskiego,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

Maciejem Bednarczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk, al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP: 

712 246 64 99,  

zwanym  dalej „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 Zleceniobiorcy 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). 

 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą 

na świadczeniu usługi specjalistycznego doradztwa technicznego związanej z 

zamówieniami publicznymi realizowanymi w ramach projektu pn. „E - usługi dla 

szkół w ramach ZIT” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot umowy obejmuje następujące zadania: 

1) Doradztwo w zakresie sposobu ujęcia przedmiotu zamówienia w SWZ  

(w szczególności przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz zasad dotyczących projektów finansowanych ze środków UE 

(m.in. taryfikator korekt finansowych, orzecznictwo KIO, poradniki i wskazówki 

UZP oraz Instytucji Organizującej Konkurs) w zakresie jednoznacznego i 

szanującego uczciwą konkurencję opisu przedmiotu objętego zamówieniem, w 

przypadku konieczności sporządzenie analizy potrzeb i wymagań ewentualny 

podział na odrębne postępowania lub części, wybór trybu zamówienia, 



 

str. 2 

uwzględnienie opcji etc.) przy uwzględnieniu celów Projektu i specyfiki 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 

2) Doradztwo w zakresie uzupełnienia wzoru wniosku o uruchomienie 

postępowania obowiązującego w Urzędzie Miasta Milanówka kierowanego 

przez referat merytoryczny do Zespołu zamówień publicznych. 

3) Wsparcie Zamawiającego w zakresie identyfikacji adekwatnych (do 

przedmiotu i skali zamówienia) wymogów podmiotowych w stosunku do 

wykonawców (warunków udziału w postępowaniu) oraz kryteriów oceny ofert. 

4) Sporządzenie wkładu merytorycznego do SWZ. 

5) Współpracę z Zamawiającym w zakresie sporządzenia projektów 

dokumentacji zamówienia w tym w szczególności wzorów umów wraz z 

załącznikami przy uwzględnieniu celów Projektu i specyfiki przedmiotu 

zamówienia. 

6) Udzielanie wyjaśnień do opracowanej dokumentacji, w szczególności na 

etapie prowadzenia procedur zamówień publicznych z wykorzystaniem 

dokumentów opracowanych przez Wykonawcę (doradztwo przy udzielaniu 

odpowiedzi na pytania wykonawców, ocena zgodności zaoferowanych 

rozwiązań z wymaganiami zawartymi w dokumentacji). 

7) Wykonanie szacowania wartości zamówień wraz z jego ewentualną 

aktualizacją. 

3. Usługa doradztwa technicznego dotyczyć będzie zamówień publicznych 

obejmujących całość oprogramowania, usług informatycznych i sprzętu 

planowanych do nabycia  

w ramach projektu. 

4. Przygotowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia musi zostać 

poprzedzone indywidualnymi konsultacjami z każdą ze szkół biorących udział w 

projekcie. 

5. Usługa doradztwa musi być świadczona z poszanowaniem zasady uczciwej 

konkurencji  

i równego traktowania wykonawców ubiegających się o przedmiotowe 

zamówienia. 

6. Termin realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem czynności opisanych w ust.2 

pkt.6 do 29.12.2021 r. 

 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Współdziałania z Wykonawcą w szczególności, poprzez przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich danych i informacji będących w jego posiadaniu, 

niezbędnych do prawidłowego wykonywania umowy. 

2) Kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy na każdym etapie 

ich realizacji. 

3) Udzielania Wykonawcy, na jego zapytanie, niezbędnych konsultacji i 

wyjaśnień, dotyczących wykonywania prac. 

4) Przekazania informacji o dotychczasowej realizacji projektu, podejmowanych 
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działaniach. 

5) Przekazania dokumentacji aplikacyjnej. 

6) Informowania o konieczności wykonania dodatkowych prac i zadań objętych 

przedmiotem umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną dotyczącą projektu.  

2) Uwzględnienia treści Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. 

3) Przesyłania Zamawiającemu wszystkich żądanych przez niego informacji  

i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

4) Każdorazowego uzgadniania i przedkładania do akceptacji Zamawiającego 

opracowań będących przedmiotem umowy. 

5) Do bieżącej współpracy z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu umowy. 

6) Wykonania opracowań w ramach niniejszej umowy zgodnie z obowiązującym 

prawem, w szczególności Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

7) Przestrzegania przepisów o 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. 

8) Oznakowania materiałów i dokumentów zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi  

w zakresie informacji i promocji. 

9) Świadczenia usługi objętej umową z należytą starannością, terminowo, 

zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do składania wszelkich 

wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz 

podczas późniejszych kontroli. 

10) Oddania w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wszystkich materiałów  

i dokumentów będących własnością Zamawiającego, w których posiadanie 

wejdzie  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

11) Świadczenia usługi oraz przekazywania wykonanych opracowań za pomocą 

środków zdalnej komunikacji, z wyjątkiem sytuacji, w których Strony zgodnie 

uznają, że dla należytego wykonania przedmiotu umowy konieczna jest wizyta 

Wykonawcy  

w siedzibie Zamawiającego. 

12) Zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i okoliczności poznanych  

i udostępnionych w trakcie realizacji umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że w posiada wiedzę, doświadczenie oraz środki 

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  
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3. Wykonawca wykona przedmiot umowy m.in. w oparciu o informacje pozyskane 

przez Wykonawcę w toku jego realizacji, dostarczone przez Zamawiającego oraz 

decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie usługi określonej w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości 11 000,00 złotych netto (słownie: 

jedenaście tysięcy złotych), powiększone o 23% podatek od towarów i usług 

VAT, tj. razem kwota  

13 530,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści zł) brutto. 

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury i podpisanego 

przez strony protokołu odbioru. 

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

Milanówek, NIP 5291799245. 

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

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem 

bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze, jednak nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2021 r. 

5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

 

§ 6 

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:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których 

mowa  

w § 7 ust. 1 i ust. 2 oraz z innych przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 6; 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 6;  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający  

w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 6. 

4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy 

określa się, że siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i 

niemożliwe do zapobieżenia  

i przewidzenia. 
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5. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła 

postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą 

stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę 

kary bez zgody Wykonawcy  

z należności za wykonanie niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Jeśli Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni po upływie 

wyznaczonego dodatkowego  

3-dniowego terminu zawierającego wezwanie do prawidłowego wykonywania 

obowiązków wynikających z zawartej umowy, jeżeli Wykonawca pomimo 

upływu dodatkowego terminu w dalszym ciągu w sposób rażący narusza 

postanowienia umowy.  

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje 

umowę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie ze złożona 

ofertą lub realizuje umowę niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami 

z zastosowaniem takiej samej procedury jak wskazana w ust. 1. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 

dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się z postanowień umowy 

przez drugą Stronę umowy. 

6. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony w każdym czasie za 

porozumieniem stron. 

 

§ 8 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu 

wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

proporcjonalne do  faktycznego czasu wykonywania umowy. 

 

 

  



 

str. 6 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają 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 umowy, 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). 

 

§ 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: 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 

mailto:iod@milanowek.pl
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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. 

 

§ 14 

Strony ustalają następujących reprezentantów przy realizacji niniejszej umowy: 

1. Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, tel. 22 

758 30 61, e-mail: miasto@milanowek.pl, 

1) Jacek Wojdyła – informatyk, osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne dot. 

sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówień w ramach 

projektu, tel. 22 758 30 61 wew 153, e-mail: informatyka@milanowek.pl, 

2) Bożena Ciesielka – osoba odpowiedzialna za wykonanie zamówienia, 

zgodność zamówienia z projektem i kontakty ze dyrektorami szkół, tel. 22 758 

30 61 wew 116, e-mail: oswiata@milanowek.pl, 

3) Aleksandra Żuraw – osoba odpowiedzialna za koordynację prawidłowego 

przebiegu realizacji umowy, tel. 22 758 30 61 wew 228, e-mail: 

pfz@milanowek.pl. 

2. Wykonawca: Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk, al. Warszawska 102, 20-824 

Lublin, tel. 728 416 812, e-mail: sz.bednarczyk@gmail.com. 
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§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 

Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca         Zamawiający 

/-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja budżetowa: 

750/75023/4300 


