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UMOWA KONSERWACYJNA nr W/272/47/I/48/21 
 
 
zawarta w dniu 01.02.2021  r. w Milanówku pomiędzy:  
 

Gminą Milanówek 
05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
Regon: 000525889 
NIP: 529-10-04-197 
reprezentowaną przez Piotra Remiszewskiego -Burmistrza Miasta  Milanówka, zwaną dalej 
Nabywcą 
a   

Datacomp sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-535 Szczecin, ul. Wielka Odrzańska 
18/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy SZCZECIN-CENTRUM w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, za 
numerem KRS 0000530318, NIP nr 851-31-79-534, o kapitale zakładowym w 
wysokości 10.000,00zł. reprezentowaną przez: Wojciecha Jurkowskiego – Prezesa Zarządu   
, zwana jest dalej Dostawcą. 
 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r., poz. 2019 t.j.) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 
niniejszej ustawy oraz na podstawie § 11 ust 2  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o 
wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto obowiązującego w Urzędzie Miasta Milanówka. 
 

§ 1 
1. Nabywca zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania usługi dotyczące nadzoru 

eksploatacyjnego i konserwacji systemu kadrowo-płacowego Komax 2.0 zwanego dalej 
Systemem. 
a) W ramach nadzoru eksploatacyjnego Dostawca zobowiązany jest: 

- udzielać informacji o rozwiązaniach systemowych oraz możliwości modyfikacji tych 
rozwiązań dla potrzeb Nabywcy, 

- udzielać pomocy w obsłudze Systemu jak również w sytuacjach losowych (np. 
zniszczenie programów, zbiorów danych itp.), 

- udzielać pomocy w obsłudze bazy normatywnej składników płacowych (np. zmiana 
systemu płac, zmiana algorytmu naliczania składników, wprowadzenie nowego 
składnika płacowego do Systemu). 

b) W ramach konserwacji Dostawca zobowiązany jest: 
- aktualizować na bieżąco biblioteki systemowe o nowe rozwiązania związane z 

rozwojem Systemu, 
- dostosowywać na bieżąco rozwiązania systemowe do zmieniających się przepisów w 

zakresie kadr i płac jak również wykonywać związane z tym niezbędne zmiany 
oprogramowania. 

2. Prace wymienione w § 1 punkt 1 wykonywane będą za pośrednictwem telefonu/faksu, 
poczty elektronicznej oraz Internetu z wykorzystaniem programu TeamViewer 
(www.teamviewer.com). 

3. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu usunięcie z Systemu 
błędów uniemożliwiających Nabywcy dokonanie prawidłowych wypłat wynagrodzeń w 
terminie do 24. godzin licząc od godziny, w której Nabywca powiadomił Dostawcę. 
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4. Dostawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane pozyskane podczas prac 
związanych z wykonaniem umowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Nabywca może przekazać Dostawcy zbiory danych 
zawierające dane osobowe. Przekazanie takie jest możliwe wyłącznie po pisemnym 
zgłoszeniu wysłanym przez Dostawcę Nabywcy. We wszystkich innych przypadkach, 
uzasadnionych zakresem prac objętych niniejszą umową, Nabywca przekazuje Dostawcy 
dokumentację pozbawioną danych osobowych. 

6. W przypadku konieczności wykonania prac w siedzibie Nabywcy, Nabywca pokrywa 
rzeczywiste koszty dojazdu (najszybsze możliwe połączenie PKP), noclegu ustalonego 
przez Nabywcę oraz koszty godzin pracy każdego konsultanta Dostawcy w siedzibie 
Nabywcy według stawki z cennika obowiązującego w okresie wykonywania usługi (150,00 zł 
netto + VAT 23% tj. 184,50 zł brutto - słownie: sto osiemdziesiąt cztery 50/100 zł brutto). 

7. Nabywca zobowiązuje się do utrzymania konta poczty elektronicznej służącego do 
wykonywania prac wyszczególnionych w niniejszej umowie (e-mail: 
informatyka@milanowek.pl). 

8. Nabywca zobowiązuje się zapewnić Dostawcy dostęp do serwera, sieci i stacji roboczych w 
zakresie niezbędnym do wykonania usługi nadzoru eksploatacyjnego i konserwacji 
Systemu. 

9. Nabywca zobowiązuje się do instalowania nowych wersji oprogramowania zgodnie z 
„wytycznymi  aktualizacji” wysyłanymi drogą mailową. 

§ 2 
1. Wynagrodzenie dla Dostawcy ustala się jak poniżej: 

Za  pierwszy okres od 01.02.2021 do 31.03.2021  wynagrodzenie w kwocie 1500 zł netto ( 
słownie tysiąc pięćset złotych) tj.    1845 zł brutto ( słownie  tysiąc osiemset czterdzieści pięć 
złotych) 
Za drugi okres od 01.04.2021 do 30.06.2021  wynagrodzenie w kwocie 1500 zł netto ( 
słownie tysiąc pięćset złotych) tj.    1845 zł brutto ( słownie  tysiąc osiemset czterdzieści pięć 
złotych) 
Za trzeci okres  od 01.07.2021 do 30.09.2021  wynagrodzenie w kwocie 1500 zł netto ( 
słownie tysiąc pięćset złotych) tj.    1845 zł brutto ( słownie  tysiąc osiemset czterdzieści pięć 
złotych) 
Za czwarty okres od 1.10.2021 do 31.12.2021  wynagrodzenie w kwocie 1500 zł netto ( 
słownie tysiąc pięćset złotych) tj.    1845 zł brutto ( słownie  tysiąc osiemset czterdzieści pięć 
złotych) 
 

2. Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty 7380,00 zł 
brutto (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 00/100). 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Dostawcę w ciągu 
piętnastu dni od  zakończenia   okresów pierwszego, drugiego i trzeciego , faktura za okres 
czwarty zostanie wystawiona nie później niż do 7 grudnia 2021r.  

§ 3 
1. Należność za wykonane prace będzie płatna przelewem na konto bankowe:  

Citibank: 66 1030 0019 0109 8503 0010 0741                                                                                 
2. Termin płatności upływa 14. dnia od daty doręczenia do siedziby Nabywcy faktury 

wystawionej przez Dostawcę. 
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy. 

§ 4 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) 50 zł brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 
§1 ust. 6, liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego,  

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1.500,00 
złotych brutto 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 
1) wykonania usługi niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie 

dokonanie ich napraw w ciągu 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego. 
2) Postawienia przedsiębiorstwa Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości. 

3. Zamawiający może potrącić kary z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 5 
1. Zapłacenie faktury przez Nabywcę nie zwalnia Dostawcy od obowiązku dokonania 

ewentualnych poprawek i uzupełnień wynikających z winy Dostawcy. 
2. Nieopłacenie faktury przez Nabywcę w okresie 40. dni od jej wystawienia upoważnia 

Dostawcę do natychmiastowego wstrzymania realizacji umowy. 

§ 6 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
2. Stronom przysługuje 2-miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Strona wypowiadająca 

umowę składa drugiej stronie pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu pod rygorem 
nieważności.  

§ 7 
1. W celu jednoznacznego określenia trybu postępowania między stronami umowy przyjmuje 

się obowiązek pisemnego, wzajemnego powiadamiania się o wszelkich roszczeniach i 
ocenie świadczonych usług. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Ewentualne kwestie sporne powstałe w związku z niniejszą umową lub przy jej wykonywaniu 
będą rozstrzygane w pierwszym rzędzie w drodze rokowań prowadzonych przez obie strony 
w dobrej wierze, a w przypadku braku rozstrzygnięcia spór będzie rozpatrzony przez 
właściwy miejscowo dla siedziby nabywcy  sąd powszechny. 

4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

6. Przez podpisanie niniejszej umowy Dostawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do 
przetwarzania danych osobowych przez publikację przedmiotowej umowy, wraz z jej 
numerem, szczegółowym zakresem płac, datą zawarcia, łączną wartością oraz nazwą i 
adresem kontrahenta, z którym została zawarta, w publicznym rejestrze umów 
prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówek 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 (tj. Dz. 
U. z 2014r., poz. 1182) i jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych Dostawcy z 
zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie.  

7. Zamawiający może skorzystać z odbioru faktur VAT wystawionych w związku z realizacją 

postanowień umowy w formie elektronicznej. Odbiór faktur w formie elektronicznej 

realizowany jest za pośrednictwem internetowej platformy, z której po zarejestrowaniu się, 
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można pobrać faktury bezpośrednio lub można skorzystać z przesłania faktury z platformy 

na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: sekretariat@milanowek.pl 

 
 

NABYWCA                                                       DOSTAWCA 
 
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA 
/-/ 
PIOTR REMISZEWSKI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja budżetowa: 750/75023/4300 

mailto:sekretariat@milanowek.pl

