
UMOWA nr 20/07

Zawarta w dniu 2 lutego 2007 r. w Pułtusku pomiędzy
Zamawiającym – Starostwem Powiatowym  w Pułtusku z siedzibą ul. Białowiejska 5,
06-100 Pułtusk reprezentowanym przez: 

1. Tadeusza Nalewajka – Starostę Pułtuskiego

a

Wykonawcą  -  firmą  Plocman Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Płocku,  ul.  Sienkiewicza  37/4
zarejestrowanym w  Sądzie  Rejonowym dla  m.st.  Warszawy w  Warszawie  XXI  Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000013134404, będącym
płatnikiem VAT o numerze NIP 774-121-67-31 ;reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Nowysza - Prezesa Zarządu
2. Jarosława Gębkę       - Wiceprezesa Zarządu

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę o charakterze usługowym:
administrowanie serwerem wirtualnym.

§2

Administrowanie obejmuje utrzymanie serwera wirtualnego, przez co rozumie się  czynności
Wykonawcy dotyczące:

- administrowania domeną www.starostwopultusk.org.pl przy wykorzystaniu serwerów
primary i secondary DNS Wykonawcy,

- zapewnienie 10 GB przestrzeni dyskowej na serwis WWW,
- zapewnienie 100 kont e-mail /limit dyskowy 50MB i jednorazowa przesyłka 5MB/, 
- obowiązek  umieszczania  informacji  o  stronach  WWW  we  wszystkich  dostępnych

przeglądarkach i wyszukiwarkach.
Wykonawca ustanowi także dla Zamawiającego dostęp FTP do danych.
Wykonawca  dokona  modyfikacji  zleconych  przez  Zamawiającego  dotyczących  wyglądu,
ulepszenia,  usprawnienia  i  dokładania  dodatkowych  opcji  serwisu  WWW  w  ramach
obowiązującej umowy bez dodatkowych kosztów.

§3

Opłata za  roczne administrowanie serwisem wyniesie 976zł /brutto/ (słownie: dziewięćset
siedemdziesiąt sześć złotych)

§4

Należności  z  tytułu  realizacji  umowy  Zamawiający  uiści  w  terminie  14  dnia  od  daty
wystawienia faktury.



§5

1. Umowa jest zawarta na czas określony od 2.02.2007r. do 1.02.2008r. i obowiązuje strony
od dnia podpisania.

2. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy stronom przysługuje
prawo  wypowiedzenia  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia
na koniec miesiąca kalendarzowego.

§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w umowie powinny być dokonane na piśmie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§7

Wszelkie  spory mogące  powstać  w związku  z  realizacją  umowy rozstrzygane będą przez
właściwy sąd powszechny.

§8

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§9

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  -  po  jednym dla  każdej
ze stron.
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