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UMOWA SERWISU OPROGRAMOWANIA 

NR W/272/50/I/51/21 
 
zawarta w dniu 01.02.2021 roku pomiędzy:  
Gminą Milanówek z siedzibą: (05-822) Milanówek, ul. Kościuszki 45, reprezentowaną przez:  
 
Piotra Remiszewskiego  – Burmistrza Miasta Milanówka 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
 
ARAM Software sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200 Lok.236, 
02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000588087, REGON 363060854, NIP 1182115317, posiadająca kapitał zakładowy  w 
wysokości 100 000 zł ,  reprezentowaną przez:  
 
Urszulę Kwiatkowską – Dyrektora Zarządzającego -  na podstawie pełnomocnictwa od 
Zarządu  
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej „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. 
 
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, pkt 34  Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto obowiązującego w Urzędzie Miasta Milanówka.  
 
 

§1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania 

komputerowego:  
a) System Ewidencji Ludności (SELWIN)  
b) Rejestr Wyborców (RWWIN 
na zasadach określonych w §2. 

 
§2 

Serwis eksploatacyjny 
 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1, Wykonawca 
zobowiązuje się do:  
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a) udzielania konsultacji telefonicznych (504 143 348) i mailowych 
(serwis@aramsoftware.pl) w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 8.00-16.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, 

b) usuwania błędów oprogramowania z pominięciem tych, które są wynikiem 
eksploatowania oprogramowania przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z 
dokumentacją, lub które powstały w wyniku zmian i modyfikacji dokonanych przez 
Zamawiającego, 

c)  nieodpłatnego przekazywania Zamawiającemu nowych wydań oprogramowania 
komputerowego podlegającego serwisowi na podstawie niniejszej umowy 
uwzględniających: 

a. usprawnienie poprzez usunięcie ewentualnych usterek i błędów stanowiących 
poprawkę uprzednio przekazanej wersji, 

b. usprawnienie technologiczne w przetwarzaniu danych, 
c. poprawę funkcjonalności oprogramowania, 

d) modyfikacji oprogramowania wynikających ze zmian odpowiednich przepisów prawa, 
nie wymagających jednak przebudowy całego systemu informatycznego, w tym 
dodania dodatkowych funkcjonalności, 

e) jednokrotnej w każdym miesiącu wizyty u Zamawiającego, w celu usługi udzielenia 
konsultacji, nadzoru technologicznego, kontroli formalnej i merytorycznej 
oprogramowania komputerowego podlegającego serwisowi na podstawie niniejszej 
umowy, 

f) przeprowadzania w trakcie trwania niniejszej umowy serwisowej, na wniosek 
Zamawiającego, szkolenia pracowników z zasad obsługi oprogramowania 
komputerowego podlegającego serwisowi na podstawie niniejszej umowy, 

g) odtwarzania baz danych SELWIN/RRWIN, w przypadku awarii sprzętu 
komputerowego lub oprogramowania narzędziowego, 

h) merytorycznego wsparcia w realizacji zadań administratora bazy (SELWIN/RWWIN), 
i) w przypadku awarii bazy danych uniemożliwiających pracę, Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego podjęcia naprawy, nie później niż w ciągu 24 godzin (mających 
odniesienie do godzin pracy Zamawiającego, w poniedziałek 9:00 – 18:00, w wtorki, 
środy, czwartki 8:00 – 16:00) oraz piątki 8:00 – 15:00, od telefonicznego 
(504 143 348) zgłoszenia potwierdzonego mailem: serwis@aramsoftware.pl 

j) dostarczanie Zamawiającemu wersji programu wolnej od usterek nie później niż 14 dni 
od pisemnego zgłoszenia usterek. 

§3 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy  ustala się jak poniżej: 

Za  pierwszy okres od 01.02.2021 do 31.03.2021  wynagrodzenie w kwocie 4200,00  zł netto 
( słownie cztery tysiące dwieście złotych) tj. 5166,00 zł brutto ( słownie  pięć tysięcy sto 
sześćdziesiąt sześć złotych) 
 
Za drugi okres od 01.04.2021 do 30.06.2021  wynagrodzenie w kwocie 4200,00  zł netto ( 
słownie cztery tysiące dwieście złotych) tj. 5166,00 zł brutto ( słownie  pięć tysięcy sto 
sześćdziesiąt sześć złotych) 
 
Za trzeci okres  od 01.07.2021 do 30.09.2021  wynagrodzenie w kwocie 4200,00  zł netto ( 
słownie cztery tysiące dwieście złotych) tj. 5166,00 zł brutto ( słownie  pięć tysięcy sto 
sześćdziesiąt sześć złotych) 
 

mailto:serwis@aramsoftware.pl


Umowa SELWIN /RWWIN 

Adres do korespondencji: 

ARAM SOFTWARE SP. Z O.O. 3/3  

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 lok. 236 
 

Za czwarty okres od 1.10.2021 do 31.12.2021  wynagrodzenie w kwocie 4200,00  zł netto ( 
słownie cztery tysiące dwieście złotych) tj. 5166,00 zł brutto ( słownie  pięć tysięcy sto 
sześćdziesiąt sześć złotych) 

 
      Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty 20 664 zł 
brutto. 

 
2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę  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. Faktury będą wysyłane drogą elektroniczną na adres mailowy: informatyka@milanowek.pl 
Płatność realizowana będzie przelewem na konto podane na fakturze w terminie 14 dni od 
daty dostarczenia do urzędu przez Wykonawcę.  

 
- Dane do wystawienia faktury: 

 
Nabywca: 
Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP: 5291799245 
Odbiorca/Płatnik: 
Urząd Miasta Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, 

 
§4 

Czas trwania umowy 
 

1. W zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa §1 ust.1, Strony zawierają niniejszą 
umowę na okres od 1 lutego  2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
 

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie pod rygorem 
nieważności na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 
§5 

Kary umowne 
 

1. Z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji usług objętych niniejszą umową Zamawiający 
może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 1% miesięcznej stawki 
przewidzianej dla danej usługi za każdy dzień zwłoki. Całkowita odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu kar umownych jest ograniczona do wysokości 20% wartości Umowy. 
 

2. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych. 
 

3. Zamawiający w przypadku opóźnienia płatności zapłaci Wykonawcy należne ustawowo 
odsetki. 

 
§6 

Obowiązek informacyjny 
 

Burmistrz Miasta Milanówka spełniając obowiązek informacyjny określony w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w 
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 96/46/WE 
(ogóle rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuje, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Miasta Milanówka, 
 ul. T. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, e-mail: miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61. 
 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych Wykonawcy oraz 
korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych, Wykonawca może 
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, tel. 
660 504 492. 
 

3.  Dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeśli będzie to niezbędne dane 
reprezentantów, pełnomocników i pracowników Wykonawcy, a także innych osób 
wskazanych w Umowie będziemy przetwarzać w celu realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO). 
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami 
danych osobowych Wykonawcy będą organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie Ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia 
dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 
2001 r. (tj. Dz.U.2019 poz. 1429). 
 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują następujące 
uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku 
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych 
w 
 Art.17 ust.3 RODO), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

6.  Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

7.  Dane Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania 
opisanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. przez czas trwania Umowy oraz 
przez okres 10 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym 
Wykonawca realizował przedmiot Umowy. 

8.  Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w 
sposobie 
 i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych  

mailto:miasto@milanowek.pl
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(tj. Dz.U.2019 poz. 1781). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 
kancelaria@uodo.gov.pl 

9.  Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 

10. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania Umowy. 
Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia i realizacji Umowy. 

11. 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, można pobrać faktury bezpośrednio lub można skorzystać z 
przesłania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: 
sekretariat@milanowek.pl 

§7 
Ochrona danych osobowych i informacji 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 10.05.2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 
05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742). 

2. Zamawiający oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w 
oprogramowaniu pełni funkcję Administratora danych. 

3. Wykonawca  oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w 
oprogramowaniu pełni funkcję Podmiotu przetwarzającego. 

4. Wykonawca został poinformowany co do przetwarzania danych osobowych przez 
publikację przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem, szczegółowym zakresem prac, 
datą zawarcia, łączną wartością oraz imieniem i nazwiskiem/nazwą, w publicznym 
rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka, który jest publikowany na 
podstawie art. 7 pkt 4 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016.922). 

5. 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. 

 
 
 
 
 

§8 
Inne postanowienia 

 
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory zaistniałe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygają sądy powszechne 

właściwe miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 
 
/-/ /-/ 
 
PIOTR REMISZEWSKI ARAM SOFTWARE 
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA 
 


