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zawarta w dniu 2lutego 2010r. roku w Puftusku pomiedzy:

Starostwem Powiatowym w Puftusku, z siedzib4 ul. Bialowiejska S, O6-i0O puftusk,
NIP:  568-14-17-174
reprezentowanym przez:

1. Andrzeja Doleckiego

zwanym dalej Zamawiaj4cym

a

- Staroste Pultuskiego

Plo,cman Sp. z o.o. z siedziba w Plocku ul. Sienkiewicza 3714, zarejestrowanym
w Sqdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy
Krajo\r€go Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000134404, bedEcym
platnikiem podatku VAT o numerze NIP 774-121-67-31 (kapital zakladowy
61.000,00 zl)
reprezentowanym pzez:

'1 . Wojciecha Nowysza
2. Jarostawa cebke

zwanym dalej Wykonawcq.

Strony ustalajq co nastgpuje:

- Ptezesa ZarzEdu
- Wiceprezesa Zarzadu

s1
Przedmiotem umowy jest okreslenie zasad udostgpnienia Zamawiajqcemu przez
WykonawcA stron internetowych programu informatycznego,,Biuleiyn hformacji
Publicznej" /BlP/, kt6rego celem jest rcalizaqa Wzez powiat zadan i obowiqzk6w
wynikajEcych z ustawy z dnia 6 wrze6nia 2001t. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z i6^t1.
zm.) o dost?pie do informacji publicznej oraz wynikajqcych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. nr j29, poz. gO2
z o62n. zm-\.

s2
Wykonawca o6wiadcza, 2e program informatyczny Blp spelnia wymogi Ustaw,
o kt6rych mowa w S'1, a udostepnienie stron internetowych na serurrerze Wykonawcy
odbywad sie bedzie zgodnie z Rozporz4dzeniem Minjstra Spraw Wewnqtrznych
iAdministragi z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biutetynu informacji eLiUticinel
lDz. U. nr 10 poz. 681.

s3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiEzuje sie

do wykonania nastgpujAcych czynnoSci:
- wdrozenie modulu ,,BlP - Ochfona Srodowiska"
- udzielania konsultacji ipomocytechnicznej,
- utrzymywania danych ZamawiajEcego na senrverze,
- archiwizacjg bazy danych dotyczAcych 'BlP - Ochrona Srodowiska
- umozliwienie korzystania z Panelu Administracyjnego moderatorom

wskazanym przez administratora systemu ZamawiajEcego,
- zapewnienia moderatorom Zamawiajqcego mozliwosci modyfikacji tresci
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'1. Umowa zawarta jest na czas okre6lony od 2.02.2010r. do 1.02.2011'r.

i obowiqzuje strony od dnia podpisania.
2. Wypowiedzenie umowy moze nastEpi6 w postaci pisemnej z zachowaniem

jednomiesigcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiAca
kalendarzowego.

3. W przypadku tozwiEzania niniejszej umowy ZamawiajEcy otrzyma zawartosi bazy
oanycn.

s6
Kazda ze Stron zobowiqzuje sie traktowa6 jako poufne informacje, kt6re zostanq
okreslone przez jedne ze Stron jako poufne i kt6rych 2r6dlem uzyskania jest druga
Strona, a uzyskane zostaly od niej w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub zawartej
na nosnikach w formie elektronicznej, w ramach realizacji przedmiotu umowy.

1.
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W sprawach nieuregulowanych umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji umowy Strony bedq
rozstzyga6 sie ugodowo.

3. W wypadku nie dojscia do ugody, Strony poddadza sprawQ rozstrzygnrqcru przez
wlasciwy miejscowo dla Wykonawcy sqd powszechny.

' , 1.1miany*.,fnqwywymagajqformy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
q. UmoWE'irzostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiacych e

2.

informacji w module,,BlP - Ochrona Srodowiska"
Wykonawca dokona modyfikacji zleconych ptzez Zamawialqceqo dotycz4cych
wyglAdu, ulepszenia, usprawnienia i dokladania dodatkowych opcji serwisu BIP -
Ochrona Srodowiska w ramach obowiAzujqcej umowy bez dodatkowych koszt6w.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj4cy zobowiezuje sie do:
- wydelegowania przedstawiciela ZamawiajEcego do wsp6lpracy

z przedstawicielami Wykonawcy

s4
Strony ustalajq, Ze.za Swiadczenie uslug seMisowych oraz udostepniania modulu
,,BlP - Ochrona Srodowiska" na internetowych stronach BIP Zamawiajecego,
Wykonawca obciq2a6 bedzie Zamawiajqcego w nastepujqcy spos6b:
- miesigczna oplatq abonamentowq w wysokosci 30 zl netto (slownie:
tzydziesci zlotych 0/100) + 22% VAT w wysokosci 6,60 zl (slownie: sze56 ztotych
60/'100) og6lem: 36,60 zl brutto (slownie: trzydziesci sze56 zlotych 60/100).
NaleZnoSC z tytulu wystawionej przez WykonawcQ faktury VAT uregulowana
bedzie ptzez ZamawiajEcego z 96ry w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
ZamawiEqcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur wymienionych
w ust.1 bez podpisu osoby upowaznionej do otrzymywania faktur.

egzemprarzacn
. 
'q*l-e$Ynt'dla kazdej ze stron.

i|)t. '.: it:,. i:,r !i')2 aa i-

Zamawiajecy Wykonawpns6y.,11,1 so. . ".o.PRE,hZ lES
-*,"t w.i&t yuzgsa

PLOt-MAN St' * d:o;,
ilTi.'i,'"'"'iir:!ri:u:8;T.*

NIP 774-121'67 '31

2.

fooosrru l.
LIIL1'v't+'e' \ '

/.riDrzll.i 
ri..tr.ltcxr


