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Umowa nr W/272/481/i/484/20 

 

 

Zawarta w dniu 18 grudnia 2020 r. w Milanówku pomiędzy: 

 

Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku, ul. Kościuszki 45, NIP 529-179-92-45, 

Regon 013269150, reprezentowaną przez: 

Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka,  

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 

a 

Wspólnikami Spółki Cywilnej „KRAKFIN”, NIP 677-20-93-708, REGON 351583171  

z siedzibą: 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 10B lok. 20, tj.: 

 

1) Panem Janem Filasem, zamieszkałym 31-271 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 

19/91, PESEL 70041503851, legitymującym się dowodem osobistym AJC 257113, 

wpisanym do CEIDG pod nazwą „JAN FILAS KRAKFIN” z siedzibą w Krakowie ul. 

Głowackiego 10B lok. 20, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 

 

2) Panią Barbarą Cieślik, zamieszkałą 31-979 Kraków, ul. Stare Wiślisko 8, PESEL 

70112502620, legitymującą się dowodem osobistym ANZ 589615, wpisaną do 

CEIDG pod nazwą „BARBARA CIEŚLIK KRAKFIN” z siedzibą w Krakowie ul. 

Głowackiego 10B lok. 20, prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  

 

3) Panem Markiem Sujdakiem, zamieszkałym 39-200 Dębica, ul. Łukasiewicza 3, 

PESEL 76082608216 legitymującym się dowodem osobistym AMN 094770, 

wpisanym do CEIDG pod nazwą „Marek Sujdak KRAKFIN” z siedzibą w 

Krakowie, ul. Głowackiego 10B lok. 20, prowadzonej przez Ministra Gospodark i  

 

reprezentowanymi przez Jana Filasa na podstawie umowy Spółki, 

 

zwanymi dalej „Wykonawcą”. 

 

Zamawiający  i wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna - 

„Stroną”. 
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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  niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

 

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

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) na podstawie 

art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy oraz na podstawie § 34c ust. 7 Zarządzenia Nr 

45/VIII/2019 Burmistrza Miasta Milanówka  z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmiany 

Zarządzenia Nr 181/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 24 października 

2018r. w sprawie: procedury prowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek 

organizacyjnych Miasta Milanówka 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

 

1) Udostępnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu serwisu internetowego ODPN 

zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Utrzymywanie serwisu na serwerach Wykonawcy oraz zapewnienie jego ciągłej 

dostępności drogą internetową.  

3) Świadczenie pomocy technicznej dla wszystkich użytkowników serwisu. 

4) Wykonywanie modyfikacji serwisu w sytuacji zaistnienia zmian w uchwale 

związanej  

z dotowaniem placówek oświatowych. 

5) Wykonywanie modyfikacji serwisu w sytuacji zmian przepisów prawa krajowego 

związanego  

z dotowaniem placówek oświatowych lub prowadzeniem rejestru szkół / organów 

prowadzących. 

6) Udzielenie gwarancji na usługę serwisu ODPN. 

 

2. Jeśli w umowie jest mowa o serwisie ODPN oznacza to aplikację internetową 

przeznaczoną do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i 

publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego oraz naliczania i rozliczania dotacji.  

3. Aplikacja ODPN umożliwia: 
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1) Prowadzenie bazy danych szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych 

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Milanówka 

w podziale na typy i rodzaje. 

2) Ewidencję szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych 

przez osoby prawne lub fizyczne z możliwością wprowadzania zmian w ciągu 

roku. 

3) Łatwy i szybki dostęp do informacji przez pracowników Referatu Oświaty oraz 

osoby uprawnione w w/w placówkach - na podstawie określonego klucza. 

4) Prowadzenie zestawień z liczbami uczniów i słuchaczy dla poszczególnych 

placówek. 

5) Dokonanie przydziału dotacji dla poszczególnych szkół i placówek z 

podziałem na wszystkie możliwe w placówce stawki dotacji. 

6) Tworzenie raportów, zestawień pomocnych w analizie dotacji, wykazów 

dotacji. 

7) Dokonywanie korekt w udzielanych dotacjach i liczbach dzieci i słuchaczy 

szkół i placówek. 

8) Udostępnianie danych o uczniach zamieszkałych na terenie innych gmin 

przedstawicielom tych JST w celu ułatwienia rozliczeń. 

9) Wprowadzanie przez inne JST. 

10) Wymianę danych z innymi miastami użytkownikami ODPN w celu 

wskazywania czy uczniowie szkół działających na terenie Miasta Milanówka 

nie uczą się równolegle w innych miastach. 

11) Automatyczną obsługę serwisu – ustawianie czasu otwarcia i zamknięcia 

okresu wprowadzania danych 

§ 2 

 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawo do 

korzystania  

z serwisu ODPN o którym mowa w §1, udzielone na okres od 1 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r. Upoważnia ono Zamawiającego do używania serwisu, a 

także korzystania  

z pozostałych usług o których mowa w § 1 umowy w celu wprowadzania danych, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania danych. 

2. Zamawiający może używać serwis ODPN dla własnych potrzeb udostępniając go 

placówkom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i 

prawne inne niż Miasto Milanówek działającym na terenie tego Miasta. 
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3. Zamawiający zobowiązuje się nie wprowadzać zmian, nie usuwać informacji o 

prawach autorskich, identyfikatorów użytkowników pojawiających się w czasie 

pracy serwisu lub na wydrukach. 

§ 3 

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. 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

informuje, iż: 

1) jest administratorem danych 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: iodo@rawik.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 

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), 
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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. 

10)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. 

§ 4 

1. Asysta techniczna dla użytkowników serwisu jest świadczona przez cały okres 

obowiązywania umowy. Obejmuje ona wsparcie mailowe oraz telefoniczne dla 

wszystkich użytkowników. 

2. Asysta techniczna dla użytkowników serwisu jest świadczona przez okres 

jednego roku od dnia podpisania umowy. Obejmuje ona wsparcie mailowe 

odpn@krakfin.pl oraz telefoniczne 12 637 75 15 dla wszystkich użytkowników. 

3. W ramach asysty Zamawiający ma prawo do otrzymania na każde żądanie 

zgromadzonych  

w serwisie ODPN danych osobowych w formie kopii. 

4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej z usług serwisowych można korzystać 

pod adresem odpn@krakfin.pl. Na listy elektroniczne kierowane do serwisu 

Wykonawca udzieli odpowiedzi w ciągu 24 godzin (nie wliczając dni wolnych). 

 

mailto:odpn@krakfin.pl
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§ 5 

Strony ustalają, że osobami do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy 

będą: 

ze strony Zamawiającego:  

a) ze strony Zamawiającego: Jacek Wojdyła, e-mail: 

jacek.wojdyla@milanowek.pl, tel. 22-758-30-61, wew 153, 

b) ze strony Zamawiającego: Jarosław Safaryn, e-mail: 

jaroslaw.safaryn@milanowek.pl, tel. 22-758-30-61, wew 151, 

c) ze strony Zamawiającego: Agnieszka Madany, e-mail: 

agnieszka.madany@milanowek.pl, tel. 22-758-30-61, wew 185, 

d) ze strony Wykonawcy: Jan Filas – wspólnik firmy Krakfin – email: 

jan.filas@krakfin.pl, tel. 603 886 756. 

 

§ 6 

 

1. Okres gwarancji obejmuje cały okres obowiązywania umowy, o którym mowa w § 

2 ust. 1. 

2. Wszystkie problemy wynikające z wykorzystania serwisu będą niezwłocznie 

zgłaszane Wykonawcy. 

3. Usuwanie usterek następować będzie w terminie 48 godzin od ich zgłoszenia 

Wykonawcy  

w okresie w którym aplikacja jest udostępniona placówkom oraz 96 godzin w 

pozostałych okresach. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania poprawki, o której mowa w ust. 

3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1  za każdy dzień zwłoki. 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 9 500,00 zł (słownie: 

dziewięć tysięcy pięćset złotych),  

2. Faktura zostanie wystawiona na: Gmina Milanówek ul. Kościuszki 45, 05-822 

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

3. Zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający 

dokona przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, o której mowa w 

mailto:jan.filas@krakfin.pl
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ust. 2, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, nie 

później niż do dnia 30.12.2020 r.  

4. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy każdej ze stron 

przysługuje prawo do wypowiedzenia przedmiotowej umowy za 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 8 

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji warunków umowy, wynikające z 

nieprzewidzianych sytuacji, wymagają pisemnej akceptacji obydwu stron i powinny być 

sporządzone w formie pisemnego aneksu dołączonego do niniejszej umowy pod 

rygorem nieważności zmian. 

 

§ 9 

1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują 

się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia w sprawach spornych, nieuregulowanych 

w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego (t.j. Dz. U.  2020 r. poz. 1740) oraz ustawa o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 r.  poz. 1231 ze zmianami ). 

3. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów ustala się sąd właściwy 

dla siedziby 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 

r, poz. 1781) oraz 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. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO i jest zobowiązana do przetwarzania 

danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w powołanej 

ustawie. 
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§ 10 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

…………………..                                                          ………………………….. 

Wykonawca                      Zamawiający 

 

  

Klasyfikacja Budżetowa: 80195 § 4430 




