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Umowa o świadczenie usług 


w zakresie konsultacji i szkoleń 


związanych z wdrożeniem 


systemu informatycznego enova365 


. · "119 {fi . lo~a . .zawarta w Warszawie, dnla -ll ..·.............. , pomiędzy . 


MIASTEM GARWOlIN z siedzibą W Garwolinie, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, 


NIP: 8262197798, REGON: 711582150 


reprezentowanym przez: 


Marzenę Świeczak - Burmistrza Miasta Garwolina, 


przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Garwolina - Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej 


zwanym dalej Zlecającym 


a 


ERP-TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 

w Warszawie, 02-495 Warszawa, ul. Bohaterów Warszawy 26/13 wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st . Warszawy XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS: 0000720171, NIP: 5223114878, REGON: 369563622, 

reprezentowaną przez Zarząd: 

Grzegorz Rutkowski 

Paweł Kargiel 

Krzysztof Chodkiewicz 

zwanym/a dalej Wykonawcą, 

zwanymi również łącznie Stronami, 
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§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. 	 Na mocy niniejszej umowy Zlecający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

usługę polegającą na świadczeniu na rzecz Urzędu Miasta Garwolina z siedzibą 

w Garwolinie, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, wsparcia technicznego we wdrożeniu 

i użytkowaniu, w tym konfiguracji i rozwoju systemu informatycznego enova365 Kadry 

i Płace, enova365 Handel (zarządzanie odzieżą roboczą), (dalej: Systemy), zakupionymi 

i zainstalowanymi w siedzibie ZlecaJącego. 

2. 	 Realizacja zobowiązania Wykonawcy polegać będzie na: 

a) Imporcie danych zgodnie z otrzymanym plikiem "place_dane.xls" do enova365 Kadry 

Płace 

b) 	 Instalacji i podstawowej konfiguracji enova365 na serwerze i 3 stacjach roboczych, 

zgodnie z ofertą z dn. 2020-05-28 

c) 	 Udzielaniu konsultacji wdrożeniowych i szkoleniowych z zakresu eksploatacji 

Systemów w okresie trwania niniej szej umowy, osobiście przez konsultanta lub zdalnie 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z ofertą z dn. 

2020-05-28 

d) Oferowaniu dostępności specjalisty pod telefonem komórkowym, celem udzielenia 


konsultacji dotyczących eksploatacji Systemów w okresie trwania niniejszej umowy 


e) Przeprowadzenie asysty powdrożeniowej w zakresie wsparcia użytkowników 


w początkowej fazie uruchamiania Systemu, zgodnie z ofertą z dn. 2020-05-28 

f) Przygotowaniu schematów księgowych i formatu pliku dla eksportu do programu 

Księgowego 

g) 	 Dostarczeniu oprogramowania enova365 (§ 2 - zakup licencji) 

§ 2. 

Zakup Licencji 

1. 	 Zlecający podpisując niniejszą Umowę potwierdza zamówienie następujących 

modułów enova365 oraz Microsoft SQL Server: 

a) enova365 Kadry Płace Standard Wersja Złota 2 st. w kwocie 6 968,00 zł netto 

b) enova365 Handel Standard Wersja Złota 1 st . w kwocie 1549,00 zł netto 

c) enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) w kwocie 1 564,00 

zł netto 


d) enova365 Eksporty Dekretów List Płac w kwocie 934,00 zł netto 
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e) 	 Microsoft®SQLServerStandardEditionRUNTIIVIE 2019 AIILng Embedded MVL lLicense 

1Client (Server + Cal) - 1 licencja w kwocie 505,75 zł netto zgodnie z kursem euro z dn. 

12.08.2020 r. 

f) 	 Microsoft®SQLCALRuntime 2019 AIILng Embedded MVL 1License (Cal) - 1 licencja w 

kwocie 505,75 zł netto zgodnie z kursem euro z dn. 12.08.2020 r. 

2. Zlecający oświadcza, że zapoznał się z warunkami licencji enova365 oraz Microsoft® End 

User License Agreement MS i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

§ 3. 

Zasady realizacji zobowiązania 

1. 	 Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca winien świadczyć usługi, o których mowa w § 1 ust. 2, 

na rzecz Zlecającego zgodnie z harmonogramem ustalonym w późniejszym terminie. 

2. 	 Realizacja zobowiązań Wykonawcy zostanie wykonana w ilości pakietów konsultacji 

opisanych w ofercie z dnia 2020-05-28. W przypadku dodatkowych potrzeb Zlecającego, 

których realizacja wykroczy poza zamówione pakiety konsultacji Wykonawca przedstawi 

wycenę, termin oraz sposób realizacji dodatkowych usług. Prace zostaną wykonane po 

akceptacji kosztów Zlecającego. 

3. 	 Wykonawca będzie realizował zobowiązania w siedzibie Zlecającego po otrzymaniu 

wszystkich niezbędnych dostępów oraz zasobów Zlecającego. 

4. 	 Prace wykonywane w siedzibie Zlecającego rozliczane będą z dokładnością 

do pakietów 4 lub 7 godzinowych. Prace wykonywane zdalnie rozliczane będą 

z dokładnością do 1 godziny. 

5. 	 Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia w dni robocze (od poniedziałku 

do piątku) w godzinach 9.00-17.00, pod adresem poczty elektronicznej e-mailem: 

biuro@erp-team.com lub telefonicznie pod numerem 508680375. 

6. Konsultacje specjalisty odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku), 

w godzinach od 9.00 do 17.00. 

§4. 

Osoba wyznaczona 

1. 	 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac na rzecz Zlecającego zgodnie z 

harmonogramem ustalonym w późniejszym terminie 

2. 	 Wykonawca, celem należytej realizacji zobowiązania, wyznacza uprawnione i zobowiązane 

do realizacji usług, o których mowa w § l, osoby: 

a) Agnieszka Kłąb tel. 508608375 

b) 	 Paweł Katł tel. 664907556 
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3. 	 W przypadku niemożności realizacji usługi przez osoby wskazane w ust. 2, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zlecającego, a także zrealizować 

usługę z pomocą innej osoby, zdolnej do należytej realizacji zobowiązania Wykonawcy. 

§ 5. 

Opłaty i płatności 

1. 	 Za należycie zrealizowaną usługę, o której mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej ustalonej kwoty 15313,50 zł brutto 

(słownie: piętnaście tysięcy trzysta trzynaście złotych i pięćdziesiąt groszy) wynikające 

z oferty z dnia 2020-05-28. 

2. 	 Za zakup licencji enova365, o których mowa w § 2, Wykonawcy Przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości 13 548,45 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem 

złotych i czterdzieści pięć groszy) 

3. 	 Za zakup licencji MS SQL Server, o których mowa w § 2, Wykonawcy Przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 1 244,15 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści cztery 

złote i piętnaście gorszy), zgodnie z kursem euro z dn. 12.08.2020 r. 

4. 	 Koszty dotyczące delegacji, wynikające z wyjazdów służbowych poza teren 

M. St. Warszawy na polecenie Zlecającego, będą rozliczane zgodnie ze stawką 

kilometrową 1 km= 0,8358 PLN. 

5. 	 Realizacja płatności nastąpi na podstawie otrzymanej przez Zlecającego faktury VAT 

z terminem płatności 14 dni, wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu 

poszczególnych etapów prac i spisaniu protokołu częściowego . 

6. 	 Zlecający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

§ 6. 

Okres obowiązywania umowy 

1. 	 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy najpóźniej do 31.12.2020 r. 

2. 	 Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia zakończenia projektu. 

3. 	 Umowa może ulec rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 

naruszenia jej postanowień przez jedną ze Stron, o ile Strona naruszająca nie zaprzestanie 

naruszeń w dodatkowym, wyznaczonym przez drugą Stronę czasie, nie krótszym niż 14 dni 

od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń . Rozwiązanie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, winno zostać dokonane w formie pisemnej. 
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4. 	 Poza przypadkami, o których mowa w ust. 3, Zlecający ma prawo rozwiązać niniejszą 

Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w szczególności w przypadku, 

gdy Wykonawca wykorzystał dane osobowe, przekazane na zasadzie § 6, w sposób 

niezgodny z prawem lub niniejszą Umową, nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania 

danych osobowych, zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej 

Umowy. 

§ 7. 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony oświadczają, co następuje: 

a) Zlecający jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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" lub "Rozporządzenie RaDO") . 

b) 	 Wykonawca posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany personel 

wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. 

W szczególności, Wykonawca niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady 

przetwarzania i zabezpieczania Danych Osobowych, określone w Rozporządzeniu 

RaDO oraz w przepisach w zakresie ochrony danych obowiązujących w Państwach 

Członkowskich. 

2. 	 Zlecający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji 

niniejszej umowy. 

3. 	 Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe 

tylko i wyłącznie w celu zapewnienia należytej realizacji swojego zobowiązania, o którym 

mowa w § 1. 

4. 	 Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: (dla przykładu) 

a) imiona i nazwiska pracowników i współpracowników Zlecającego 

b) adresy zamieszkania (korespondencyjne) pracowników współpracowników 

Zlecającego 

c) numery telefonów oraz adresy e-mail pracowników i współpracowników Zlecającego 

d) dane ubezpieczeniowe i dane płacowe pracowników i współpracowników Zlecającego 

5. 	 Przekazywane dane mają charakter danych zwykłych. Ich przetwarzanie będzie 

realizowane przy wykorzystaniu systemów informatycznych. 

6. 	 Wykonawca zobowiązuje się stosować metody przetwarzania oraz środki techniczne 

i organizacyjne, spełniające wymagania określone przepisami prawa powszechnego, 

a ponadto zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczające 

te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
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nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, w zakresie, w tym w szczególności do przetwarzania danych dopuszcza 

wyłącznie osoby upoważnione (§ 3) lub - jeżeli te nie mogą zrealizować zobowiązania, 

wyjątkowo innego pracownika, na mocy pisemnego upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych, zgodne z zakresem niniejszej umowy lub osoby które na piśmie 

zobowiązane zostały do zachowania tajemnicy. 

7. 	 Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą Umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Wykonawca zobowirązany jest niezwłocznie zawiadamiać Zlecającego o: 

a) każdym stwierdzeniu naruszeniu ochrony danych (np. fakcie nieupoważnionego 

dostępu do danych osobowych), 

b) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 

właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów 

prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu 

zapewnienia poufności wszczętego postępowania, 

c) 	 każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, przy czym Wykonawca 

nie ma prawa odpowiedzi na to żądanie. 

9. 	 Zlecający mają prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez 

przeprowadzenie zapowiedzianych na 3 dni kalendarzowe wcześniej doraźnych kontroli 

dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania 

przez niego pisemnych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń 

pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych. Zlecający mają prawo zażądać od Wykonawcy 

niezwłocznej, merytorycznej odpowiedzi na każde pytanie dotyczące przetwarzania 

powierzonych danych osobowych. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

Odpowiedzialność Wykonawcy jest nieograniczona. W przypadku naruszenia ochrony 

danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, czego 

Zlecający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą 

grzywny, Przetwarzający zobowiązuje się pokryć Powierzającemu poniesione z tego tytułu 

straty i koszty. 

11. Wykonawca, 	 w przypadku wygaśnięcia umowy, niezwłocznie, ale nie później niż 

w terminie do S dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane 

osobowe oraz wszelkie ich kopie, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym 

skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji 

i potwierdzić powyższe przekazanym Zlecającemu protokołem. 

§8. 
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Postanowienia dodatkowe 

1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, a odnoszących się do funkcjonowania 

Systemów, zastosowanie mają odpowiednie Regulaminy firmy Soneta Sp. z o. o., dostępne 

na stronie: http://www.enova.pl/. 

2. 	 W każdym wypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpośrednie następstwa 

swoich działań lub zaniechań oraz za rzeczywiście poniesioną szkodę. W tym zakresie 

dochodzenie roszczeń następuje na zasadach ogólnych. 

3. 	 Wykonawca zapewnia poufność informacji dotyczących konfiguracji systemu Zlecającego 

oraz danych zarejestrowanych na jego komputerowych nośnikach informacji. 

4. 	 Strony umowy zgadzają się, że treść i warunki umowy są poufne, natomiast fakt podpisania 

umowy oraz to, jakich produktów dotyczy umowa, nie są objęte poufnością, chyba 

że którakolwiek ze Stron przedstawi na piśmie żądanie objęcia wyżej wymienionych 

informacji poufnością . 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. 	 Z zastrzeżeniem §7 ust. l, w sprawach nieunormowanych niniejszą Umową, mają 

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym ustawy -

Kodeks cywilny. 

2. 	 Zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. 	 Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać na drodze postępowania polubownego, w formie negocjacji, 

zaś gdyby to okazało się niemożliwe, wówczas sądem właściwym dla rozstrzygania sporów 

wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zlecającego. 

4. 	 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
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