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Zawarta w dniu 2lutego 2010r. w Puftusku pomiedzy:

Starostwem Powiatowym w Pultusku z siedzibq ul. Bialowiejska 5, 06-100 pultusk,
NIP:  568 '14-17-174
reprezentowanym pzez:

1. Andeeja Doleckiego - Staroste Puftuskiego

zwanym dalej Zamawiajacym

a

Plocman Sp. z o.o. z siedzibq w Plocku ul. Sienkiewicza 3714, zarejestrowanym
w SEdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000134404, bgdqcyrir
platnikiem podatku VAT o numerze NIP 774-12'l-67-3i (kapitat zakladowy
61.000,00 zl)
reprezentowanym przez:

1 . Wojciecha Nowysza
2. Jaroslawa Gebke

zwanym dalej Wykonawc4.

Strony ustalajq co nastepuje:
s1

Zamawialqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracA o charakterze
uslugowym: administrowanie serwisem internetowych WWW oraz administrowanie
domena:
www.starostwopultusk.oro. ol.

- Prezesa Zatzqdu
- Wiceprezesa Zarzadu

s2
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania
nastepujAcych czynnosci:

- administrowania serwisem WWW na swoich serwerach,
- administrowania domenq www. sta rostwo p u ltu sk. o rq. p l

serwer6w primary i secondary DNS Wykonawcy,
- udzielania konsultacji i pomocy technicznej,
- utrzymanie danych Zamawiajqcego na serwerze oraz zapewnienie jO GB

przestrzeni dyskowej na seMis WWW,
- wykonwania codziennej archiwizacji danych w celu zabezpieczenia przed ich

utratq w razie wystqpienia awarii,
- umozliwienie korzystania z Panelu Administracyjnego moderatorom

wskazanym przez administratora systemu Zamawiajqcego,
zapewnienie moderatorom Zamawiajqcego mozliwosc modyfikacja danych
poprzez: dodawanie, edycje i usuwanie.
zapewnienie 100 kont e-mail /limit dyskowy 50MB i jednorazowa przesylka
5MB/,

informacji o serwisie WWW we wszystkich
i wyszukiwarkach.

112 -&

ptzy wykorzystaniu

obowiazek umieszczania
dostepnych pzegledarkach



Wykonawca ustanowitakze dla Zamawiajqcego dostep FTP do danych:
- jeden og6lnodostepny dla uzytkownik6w sieci Internet,
- oraz dwa dostgpy zabezpieczone poprzez loginy i hasla,

kazde o pojemno6ci 100M8.
Wykonawca dokona modyfikacji zleconych przez Zamawiajqcego dotyczqcych
wyglAdu, ulepszenia, usprawnienia i dokladania dodatkowych opcji senvisu WWW
w ramach obowiqzujqcej umowy bez dodatkowych kosA6w.

1.

1 .

2.

s3
Strony ustalaj4 Ze za Swiadczenie uslug seMisowych oraz wykonanie serwisu
WWW Wykonawca obciqzy Zamawiajqcego w nastepujqcy spos6b:
- rcczna oplala za wlw czynnosci wyniesie 1.000 zl netto (stownie: jeden tysiqc

zfotych 0/100) + 22o/o YAf w wysoko6ci 220 zl (slownie: dzwiescie
dwadziescia zlotych 0/100) og6lem: 1.220,00 zt brutto (slownie: jeden tysiec
dwie6cie dwadziescia zlotych 0/100).

Nalezno66 z qdufu wystawionej przez Wykonawce faktury VAT uregulowana
bedzie przez Zamawiajqcego z 96ry w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Zamaw.iajqcy. upowaznia Wykonawc9 do wystawienia faktury wymienionej
w ust. 1 bez podpisu osoby upowaznionej do otrzymywania faktur.

1 .

do '1.02.2011r.

z zachowaniem
koniec miesiqca

2. W przypadku tozwiqzania niniejszej umowy Zamawiajqcy otzyma zawartoso bazy
danych oraz dostep do katalog6w seMera przechowujAcych pliki bQdEce
zalecznikami poszczeg6lnych dokument6w zamieszczonych priez
Zamawiajqcego od poczqtku powstania seMisu.

s5
Ka2da ze Stron Zobowiqzuje sie traktowad jako poufne informacje, kt6re zostanq
okre6lone przez jednq ze Stron jako poufne i kt6rych Zr6dlem uzyskania jest druga
Strona, a uzyskane zostaly od niej w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub zawartej
na nosnikach w formie elektronicznej, w ramach realizac;i ptzedmiotu umowy.

s6
1. W sprawach nieuregulowanych umowq majE zastosowanie przepisy Kodeksu

Cylvilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji umowy Strony bede

rozstzygae sie ugodowo.
3. W wypadku nie doj6cia do ugody, Strony poddadzq sprawe rozstrzygnrecru przez

wla6ciwy miejscowo dla Wykonawcy sAd powszechny.
4. Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

$4
Umowa jest zawafta na czas okre6lony od 2.02.2010r.
iobowiEzuje strony od dnia podpisania.

Wypowiedzenie umowy moze nastqpie w postaci pisemnej
jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na
kalendazowego.

PLOCMAN


