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          NIP 898-001-44-51 
 

Umowa nr W/272/288/O/296/21 
 

zawarta dnia 13 września 2021 roku w Milanówku pomiędzy: 
   

VULCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy 

Wołowskiej 6; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla 

Wrocławia - Fabrycznej pod numerem: KRS 0000153176; kapitał zakładowy: 2 700 000,00 zł; 

NIP 898-001-44-51. Spółkę reprezentuje:  

Ewa Oleksiak – Kierownik Działu Realizacji,  

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą", 

a 

Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP: 529-

179-92-45, REGON: 013269150 
 

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Milanówka – Piotra Remiszewskiego 
   

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

łącznie zwane dalej  także „Stronami” postanawiają: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest przygotowanie przez Wykonawcę środowiska do przeprowadzenia 

warsztatów doskonalących z aplikacji Sigma oraz przeszkolenie i wdrożenie przez Wykonawcę 

wskazanych przez Zamawiającego pracowników oświaty w zakresie użytkowania i pracy 

w przedmiotowej aplikacji. 
 

§2 

Zakres 

1. Rodzaj, zakres oraz terminarz etapów prac wymienionych w §1 stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, uzgodniony przez koordynatorów wskazanych w §4 ust. 1 a i b. 

Koordynatorzy mogą po zawarciu niniejszej umowy zgodnie modyfikować terminy w jakich 

miałaby odbywać się realizacja poszczególnych działań wymienionych w zał. nr 1 do niniejszej 

umowy, co nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy. 

2. Oświadczenia stron: 

a) Zamawiający zapewnia, że każdy pracownik uczestniczący w realizacji umowy, będzie miał do 

dyspozycji samodzielnie stanowisko z komputerem oraz dostępem do Internetu i aplikacji 

wskazanej w §1. 

b) Zamawiający zobliguje każdego oddelegowanego pracownika Zamawiającego do uczestniczenia 

w zajęciach zgodnie z harmonogramem wskazanym w zał. nr 1. 

c) Wykonawca zapewnia wykwalifikowanych specjalistów, posiadających niezbędną wiedzę 

fachową w zakresie tematyki objętej przedmiotem umowy z zachowaniem należytej jakości 

świadczonych usług. 
 

§3 
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Warunki płatności i odbioru 

1. Wartość działań wymienionych  w § 1 ustala się na kwotę: 3500,00 zł netto (słownie: trzy tysiące 

pięćset zł 00/100 zł), plus obowiązująca stawka podatku VAT. W dniu zawarcia umowy usługa ta 

jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. 

2. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do wykonania prac o których mowa w §1 w formie 

pisemnej i przekazać je do koordynatora Wykonawcy najpóźniej następnego dnia po każdym dniu 

działań wynikających z załącznika nr 1. 

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca ma 2 dni robocze na odniesienie się do nich na 

piśmie. 

4. W przypadku braku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń zgodnie z ust. 2, wykonanie przedmiotu 

umowy uznaje się za zakończone i zaakceptowane przez Zamawiającego odpowiednio co do etapu 

i całości umowy.  

5. W ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji ostatniego dnia z harmonogramu działań 

związanych z wdrożeniem Sigmy wskazanego w załączniku nr 1, Wykonawca wystawi fakturę  

zgodnie z ust 1.  

6. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, 

w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury przez odbiorcę. 

7. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w ustawowej 

wysokości. 

8. Płatnikiem i odbiorcą jest Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP: 5291799245. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur/faktury bez podpisu odbiorcy. 
 

§4 

Współpraca Stron w realizacji przedmiotu umowy 

1. Do koordynowania prac związanych z realizacją umowy, w tym uzgodnienie harmonogramu, 

Strony wyznaczają koordynatorów:  

a) po stronie Wykonawcy – PU_Realizacja@vulcan.edu.pl,  

b) po stronie Zamawiającego – Kierownik Referatu Oświaty UMM- oswiata@milanowek.pl . 

2. Do zadań koordynatorów należy: 

a) ścisła współpraca, 

b) uzgodnienie, realizacja i nadzór szczegółowego harmonogramu (zał. 1 do niniejszej umowy). 

3. Każda zmiana koordynatora po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga powiadomienia 

drugiej strony w formie pisemnej z uprzednim terminem 7 - dniowym  pod rygorem nieważności, 

listem poleconym na adres drugiej strony określony w umowie. 
 

§5 

Ochrona danych osobowych 

1. W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy 

zastosowanie ma zawarta pomiędzy Stronami w kontekście użytkowania systemu Sigma 

umowa przetwarzania danych osobowych. Z punktu widzenia umowy przetwarzania danych 

osobowych niniejszą umowę traktuje się jako Umowę odrębną. 
 

§6 

mailto:oswiata@milanowek.pl
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Odpowiedzialność 

1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, strony mogą 

naliczać następujące kary umowne: 

a) Zamawiającemu, za odstąpienie od realizacji całości Umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto wykazanego w § 3 ust. 1. 

b) Wykonawcy, za odstąpienie od realizacji całości Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego -10% wynagrodzenia brutto wykazanego w § 3 ust. 1. 

2. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez strony odszkodowania uzupełniającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  na zasadach ogólnych.  
 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy podlegają orzecznictwu sądów 

powszechnych zgodnie z ich właściwością, rzeczową i miejscową dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.). 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 14-

dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy dla swojej ważności wymaga formy 

pisemnej. Okres wypowiedzenia liczony jest w dniach kalendarzowych 

5. Wykonawca został poinformowany co do publikacji umowy, wraz z jej numerem, szczegółowym 

przedmiotem, datą zawarcia, łączną wartością w publicznym rejestrze umów 

prowadzonym  przez  Burmistrza  Miasta  Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Milanówka.   

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

8. Podpisując umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią, przyjęła 

ją do wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy, 

jak niniejszy egzemplarz. 

 

Wykonawca:  

 /-/ 

Ewa Oleksiak 

Kierownik Działu Realizacji 

Zamawiający: 

Burmistrz Miasta Milanówka  

 /-/ 

Piotr Remiszewski 

 

Klasyfikacja budżetowa: 80195 § 4700  
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  ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy z dnia …………………… r. 

 

Zakres działań 
Liczba 

dni 

Terminarz etapów 

 

Szkolenie z aplikacji Sigma 1 2021-09-15 g. 09:00-15:00 

 

 

 

 

Wykonawca:  

 /-/ 

Ewa Oleksiak 

Kierownik Działu Realizacji 

 

   

Zamawiający: 

Burmistrz Miasta Milanówka  

 /-/ 

Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 


