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UMOWA NR  W/272/482/i/485/20 

 

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 

 

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

19/91, PESEL 70041503851, legitymującym się dowodem osobistym CCW 862914, 

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 osob istym AMN 094770, 

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

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

reprezentowanymi przez Jana Filasa na podstawie umowy spółki,  

zwanymi dalej „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 
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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  

Cel zawarcia umowy 

Celem zawarcia umowy jest usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji dzieci do 

przedszkoli oraz szkół podstawowych dla których Zamawiający jest organem 

prowadzącym. 

 

§ 2   

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na udostępnieniu systemu NABO 

(oprogramowania)  

w zakresie rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych wraz z przeprowadzeniem 

we wskazanych przez Zamawiającego terminach spotkań z rodzicami kandydatków 

oraz asysta techniczna, w skład której wchodzi wsparcie elektroniczne i mailowe dla 

użytkowników. 

§ 3  

Harmonogram 

1. Proces rekrutacji dzieci do przedszkoli oraz szkół podstawowych w zakresie 

związanym z realizacją niniejszej umowy będzie przebiegał zgodnie z 

harmonogramem, zawartym w internetowym systemie NABO.  

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, zostanie ustalony przez Referat Oświaty 

najpóźniej na 10 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji i przekazany w formie 

pisemnej Wykonawcy. 

§ 4  

Realizacja umowy 

1. Lista placówek uczestniczących w procesie rekrutacji, z zastrzeżeniem § 7, ustalona 

zostanie  
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w internetowym systemie jw. i potwierdzona przez Zamawiającego poprzez zamknięcie 

wprowadzania ofert. 

2. Realizacja umowy nastąpi przez: 

1) udostępnienie oprogramowania wspomagającego proces rekrutacji. Zakres 

funkcjonalności realizowanych przez oprogramowanie określa dołączona do 

niego dokumentacja w postaci elektronicznej; 

2) udzielenie placówkom, dla których Zamawiający jest organem prowadzącym, 

praw do korzystania z odpowiedniego systemu internetowego, wyłącznie na 

potrzeby tego systemu, 

3) przekazanie osobom upoważnionym przez Zamawiającego (Administratorom 

JST) wiedzy praktycznej, dotyczącej prowadzenia procesu rekrutacji, 

przeprowadzenie szkoleń z zakresu posługiwania się internetowym systemem 

NABO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

Harmonogram szkoleń, jego zakres, czas trwania oraz charakterystyka 

uczestników szkolenia zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed dniem 

rozpoczęcia rekrutacji. Zapewnienie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem 

systemu  

i pomocy technicznej dla jego użytkowników. 

4) przeprowadzenie spotkań w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach 

z rodzicami kandydatów do przedszkoli i z kandydatami do szkół.  

3. Wykonawca  udostępni Zamawiającemu system NABO: 

1) dla przedszkoli najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 r.   

2) dla szkół podstawowych najpóźniej w dniu 1 marca 2021 r. 

§ 5  

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia w zasięgu swojego działania i w ramach swoich możliwości, 

kampanii informacyjnej wśród dzieci i ich rodziców, o planowanej centralizacji i 

informatyzacji procesu naboru, objaśniającej podstawowe zasady funkcjonowania 

tego rozwiązania; 

2) terminowej realizacji wszystkich zadań wynikających dla Zamawiającego z 

niniejszej umowy, w szczególności ujętych w harmonogramie, o którym mowa w § 

3 ust. 1; 

3) zapewnienia terminowej realizacji wszystkich zadań ujętych w harmonogramie, o 

którym mowa  

w § 3 ust. 1 przez placówki, dla których Zamawiający jest organem prowadzącym; 
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4) bezwzględnego przestrzegania „Zasad bezpiecznego użytkowania systemów 

internetowych”, które stanowią załącznik do niniejszej umowy;  

5) do zapoznania z treścią „Zasad bezpiecznego użytkowania systemów 

internetowych” wszystkich użytkowników (Administratorów JST) systemów w 

podległych placówkach oraz zobowiązania użytkowników do bezwzględnego ich 

przestrzegania.  

§ 6  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca w ramach realizacji usługi zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia serwerów www; 

2) udostępnienia serwerów baz danych; 

3) podłączenia serwerów do Internetu za pomocą łącz teleinformatycznych do kilku sieci 

szkieletowych, celem uniezależnienia dostępu do systemu od pojedynczego 

operatora telekomunikacyjnego; 

4) zabezpieczenia dostępu do serwerów systemem zapór ogniowych (firewall); 

5) zabezpieczenia dostępu do systemu za pomocą połączeń szyfrowanych; 

6) uwierzytelniania serwerów za pomocą certyfikatów. 

2. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie udostępnione bądź dostarczone w 

ramach realizacji niniejszej umowy realizuje wszystkie funkcje, zgodnie z opisem 

zawartym w dołączonej do niego dokumentacji elektronicznej. 

§ 7  

Serwis 

1. W ramach realizacji umowy Zamawiający nabywa prawo do korzystania za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z podstawowych usług 

serwisowych.  

2. Usługi serwisowe obejmują zgłaszanie przypadków działania oprogramowania 

niezgodnie 

z dostarczoną dokumentacją oraz uzyskiwanie wyjaśnień i zasięganie krótkich porad 

ściśle związanych z użytkowaniem oprogramowania.  

3. Usługi serwisowe nie obejmują nauki posługiwania się oprogramowaniem, nie są 

tożsame z usługami pomocy w jego wdrożeniu, a także nie obejmują porad prawnych.  

4. Za pośrednictwem telefonu, z usług serwisowych, można korzystać w dni robocze, 

w godzinach 8:00 do 16:00, pod numerem: +48 12 637 75 15,  

5. Za pośrednictwem poczty elektronicznej z usług serwisowych można korzystać pod 

adresem nabo@krakfin.pl. Na listy elektroniczne kierowane do serwisu Wykonawca 

udzieli odpowiedzi w ciągu 24 godzin (nie wliczając dni wolnych). 
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6. Wykonawca gwarantuje, że system NABO realizuje wszystkie funkcje zgodnie z 

opisem w dołączonej do nich dokumentacji elektronicznej. Ujawnione podczas 

eksploatacji oprogramowania błędy zostaną usunięte w czasie 48 godzin od momentu 

zgłoszenia na helpdesk: nabo@krakfin.pl przez pełnomocnika do kontaktów z 

Wykonawcą. 

7. Informacje na temat posługiwania się oprogramowaniem zawarte są w systemie 

NABO.  

8. Zamawiający zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby uprawnione do 

używania oprogramowania o wszystkich postanowieniach niniejszej umowy z 

wyłączeniem ustaleń  

o wynagrodzeniu, a w szczególności dotyczących harmonogramów, realizacji umowy, 

obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, serwisu i bezpieczeństwa systemu. 

9. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia oprogramowania przed dostępem 

osób nieuprawnionych do posługiwania się nim. 

§ 8  

Dane osobowe 

1. Właścicielem i administratorem zbioru danych osobowych zgromadzonych w wyniku i 

zakresie realizacji niniejszej umowy jest Zamawiający. 

2. Zamawiający zawiera osobną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

z Wykonawcą. 

§ 9  

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w łącznej kwocie 14 500,00 zł (słownie: 

czternaście 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 § 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.  

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

przysługuje prawo do wypowiedzenia przedmiotowej umowy za jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

mailto:nabo@krakfin.pl
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5. Nabywcą / Odbiorcą faktury będzie: 

      Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP: 529-179-92-45. 

§ 10  

Kary 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

będących przedmiotem umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne 

określone w procentach  

od całkowitej wartości umowy, ustalonej w § 11 następująco: 

1) w wypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, karę w wysokości 1400,00 

zł brutto (słownie: tysiąc czterysta złotych); 

2) 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień opóźnienia w 

instalacji  

i uruchomieniu wymienionego powyżej systemu internetowego przez 

Wykonawcę, w stosunku do terminu ustalonego w harmonogramie, przy czym 

łączna wartość kar naliczonych z tytułu opóźnień, nie może przekroczyć 300,00 

złotych brutto (słownie: trzystu złotych).  

2.   Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar 

umownych z innych tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

naliczone kary umowne na zasadach ogólnych. 

§ 11  

Wyłączenie odpowiedzialności 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) błędy będące wynikiem nieprzestrzegania przez Zamawiającego zasad obsługi 

i konserwacji oprogramowania, określonych w przekazanej dokumentacji; 

2) naruszenie zasad bezpiecznego użytkowania oprogramowania oraz za 

jakiekolwiek straty wynikłe z ich nieprzestrzegania, w szczególności wynikłe z 

ujawnienia osobom trzecim haseł dostępu  

do systemu lub kluczy cyfrowych; 

3) awarie systemu komputerowego i ich skutki wynikłe z niesprawności sprzętu 

komputerowego używanego przez szkoły bądź Zamawiającego oraz będące 

następstwem działań osób trzecich; 

4)  opóźnienia i ich negatywne skutki, będące efektem nieterminowej realizacji zadań 

wynikających             z harmonogramu, przez podmioty inne niż Wykonawca;  

      5)    możliwość dostępu i jakości łącz sieci internetowej, wykorzystywanej przez 

Zamawiającego; 
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      6)    skutki niejednoznacznego określenia kryteriów naboru uczniów. 

§ 12  

Okres obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 

września 2021 r., przy czym obejmuje w całości proces naboru do przedszkoli oraz szkół 

podstawowych prowadzony na rok szkolny 2021/2022.    

§ 13 

 

1.   Osobą odpowiedzialną za wszelkie uzgadniania, realizację umowy i pełnomocnikiem 

do kontaktów  

      z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest Jan Filas,  tel. – 603 886 756, e-mail – 

janfilas@krakfin.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym w szczególności obowiązków 

zamawiającego i koordynatorem ds. kontaktów z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest tzw. Administrator JST: 

Agnieszka Madany, agnieszka.madany@milanowek.pl) 

3. Niniejsza umowa nie obejmuje zmian w zakresie funkcjonalności, wyglądu i zasad 

funkcjonowania oprogramowania na indywidualne życzenie Zamawiającego. 

4. Żadne postanowienie niniejszej umowy nie może być interpretowane, jako 

przenoszące  

na Zamawiającego własność praw do oprogramowania i dokumentacji, 

wykorzystywanych przy realizacji umowy.  

5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują 

się rozwiązać polubownie. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, orzekać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy 

z dnia  

23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).  

7. Zamawiający nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią praw nabytych 

niniejszą umową. 

8. Zamawiający traci prawo do używania oprogramowania wyszczególnionego w § 2 

ust. 1 w wyniku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy.  

9. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej z podaniem 

uzasadnienia pod rygorem nieważności.  

mailto:agnieszka.madany@milanowek.pl
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10. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają 

formy pisemnej.  

11. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

12. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

13. 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 (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm. ) i jest zobowiązana do przetwarzania danych 

osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie. 

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

            WYKONAWCA                      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 …………………………………                                                       

 …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja Budżetowa: 80195 § 4430 
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Załącznik do umowy nr. W/272/482/i/485/20 

 z dnia 18 grudnia  2020 r. 

 

Zasady bezpiecznego użytkowania 

SYSTEMU NABO 

1. Każdy użytkownik systemu posługuje się indywidualnym, imiennym kontem.  

2. Wraz z informacją o koncie użytkownik zostaje pouczony w zakresie 

odpowiedzialności za posługiwanie się. Każdy użytkownik pisemnie potwierdza 

otrzymanie informacji o koncie. Odbierając informację o koncie użytkownik otrzymuje 

opis zasad, do których przestrzegania jest zobowiązany, a także składa oświadczenie 

o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Użytkownik podczas pierwszej sesji pracy z systemem, niezwłocznie po uzyskaniu 

dostępu  

do indywidualnego konta powinien dokonać zmiany hasła. 

4. Użytkownik powinien zmieniać swoje hasło co najmniej raz w miesiącu. 

5. Hasło należy zapamiętać, nie należy go zapisywać. Jeśli istnieje konieczność 

zapisania hasła, należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania haseł osobom trzecim. 

7. W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osoby trzecie należy 

niezwłocznie: 

1) podjąć próbę zmiany hasła, 

2) zgłosić fakt Zespołowi koordynującemu. 

8. W przypadku zapomnienia bądź utraty hasła należy zgłosić się do administratora 

właściwego kanału dostępu do systemu lub do Zespołu koordynującego. 

9. Administrator kanału dostępu do systemu lub Zespół koordynujący dokonuje zmiany 

hasła jedynie na wniosek właściciela konta, po potwierdzeniu jego tożsamości.  

10. Użytkownik wprowadzając hasło powinien mieć pewność, że nie zostanie ono 

podejrzane przez osoby trzecie. 

11. Kończąc lub przerywając pracę z systemem należy się bezwzględnie wylogować. 

Dotyczy  

to w szczególności sytuacji, w której użytkownik oddala się od komputera, na którym 

pracował. 

12. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r.,  poz. 1781) oraz 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
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danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) 

 

                 

 

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

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 




