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

Starostwem Powiatowym w Pultusku z siedzibE ul. Biatowiejska 5, 06-100 puftusk,
NIP:  568-14-17-174
rep reze ntowa nyni pzez:

'1. Andrzeja Doleckiego - Staroste Pultuskiego

zwanym dalej Zamawiajecym

a

Plocman Sp. z o.o. z siedzib4 w Ptocku ul. Sienkiewicza 3714, zarejestrowanym
w SEdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarazy
Krajo\.vego Rejestru Sedowego pod numerem KRS: 0000j34404, bgdqcym
platnikiem podatku VAT o numerze NIP 774-121-67-31 (kapital zakladowy
6'1.000,00 zt)
reprezentowanym przez:

'1 . Wojciecha Nowysza
2. Jaroslawa Gebke

zwanym dalej Wykonawcq.

Strony ustalaj4 co nastepuje:

- Ptezesa Zatzqdu
- Wiceprezesa ZarzEdu

el. zz/o-4 -,12//O

wskazanym

s1
Zamawi4qcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace o charakterze
uslugowym: administrowanie seMisem internetowvm WWW /pCZK
www. pczk.starostwoDultusk. orq. Dl.

s2
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiqzuje sie do wykonania
nastepujqcych czynnosci:

administrowania serwisem \y'VWW na swoich serwerach.
- udzielania konsultacji i pomocy technicznej,
- utrzymanie danych Zamawiajqcego na seMerze oraz zapewnienia I GB

przestrzeni dyskowej na serwis PCZK,
wykonywania codziennej archiwizacji danych w celu zabezpieczenia przed ich
utratq w razie wystqpienia awarii,

- umozliwienie korzystania z Panelu Administracyjnego moderatorom
peez administratora systemu ZamawiajAcego,

- zapewnienie moderatorom Zamawiajqcego mozliwose modyfikacja danych
poprzez: dodawanie, edycje i usuwanie.

Wykonawca dokona modyfikacji zleconych Wzez Zamawia)qcego dotycz4cych
wyglqdu, ulepszenia, usprawnienia i dokladania dodatkowych opqi senvisu eCZf
w ramach obowiqzujEcej umowy bez dodatkowych koszt6w.

U2



s3
Strony ustalajq, ze za Swiadczenie uslug seMisowych seMisu WWW /PCZK,
Wykonawca obciazae bedzie Zamawiajqcego w nastepujAcy spos6b:
- roczne oplatq abonamentowe w wysoko6ci 400 zt netto (slownie: czterysta

ztotych 0/100) + 22o/o VAf w wysokosci 88 zl (stownie: osiemdziesiqt osiem
zlotych 0/100) ogolem: 488 zl brutto (slownie: czterysta osiemdziesiat osiem
zlotych 0/100)
Nalezno66 z h ulu wystawionej przez Wykonawce faktury VAT uregulowana
bedzie ptzez Zamawiajqcego z 96ry w terminie '14 dni od daty jej okzymania.

Zamawiajqcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury wymienionej
w ust. 1 bez podpisu osoby upowaznionej do otrzymywania faktur.
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s4
1. Umowa jest zawarta na czas okreslony od 2,02.20'10r. do 1.02.201'lr.

iobowiqzuje strony od dnia podpisania.
2. Wypowiedzenie umowy moze nastqpid w postaci pisemnej z zachowaniem

jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqca
kalendarzowego.

3. W pzypadku rozwiqzania niniejszej umowy Zamawiajqcy otrzyma zawarto66
bazy danych oraz dostQp do katalog6w serwera przechowujqcych pliki bedAce
zalqcznikami poszczeg6lnych dokument6w zamieszczonych ptzez
Zamawiajqcego od poczqtku powstania serwisu.

s5
Kazda ze Stron zobowi4zuje sie traktowa6 jako poufne informacje, kt6re zostanA
okreslone Wzez 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 realizacji przedmiotu umowy.

s6
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji umowy Strony bQde

rozstrzygaC sie ugodowo.
W wypadku nie doj6cia do ugody, Strony poddadzq sprawe rozstrzygniQciu przez
wla6ciwy miejscowo dla Wykonawcy s4d powszechny.
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Umowa zostala sporzEdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze Stron.
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