
UMOWA nr 52/2007

zawarta w dniu 23 czerwca  2007 roku w Pułtusku pomiędzy:

Starostwem  Powiatowym  w  Pułtusku  z  siedzibą  ul.  Białowieska  5,  06-100  Pułtusk,
będącym płatnikiem VAT o numerze NIP 568-14-17-174  reprezentowanym przez:

1. Tadeusza Nalewajka - Starostę Pułtuskiego

zwanym dalej Powiatem

a

Plocman  Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku  ul. Sienkiewicza 37/4, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie  XIV  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000134404,  kapitał  zakładowy  100.000  zł,
będącym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 774-121-67-31, reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony ustalają co następuje:

§ 1

Przedmiotem umowy jest  określenie  zasad  udostępnienia  Powiatowi  przez  Wykonawcę
stron  internetowych  programu  informatycznego  „Biuletyn  Informacji  Publicznej”  /BIP/,
którego celem jest   realizacja przez Powiat zadań i obowiązków  wynikających z ustawy
z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) o dostępie do informacji
publicznej.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że program informatyczny BIP spełnia wymogi ustawy, o których
mowa w §1,  a udostępnienie stron internetowych na serwerze Wykonawcy odbywać się
będzie  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
z  dnia  18  stycznia  2007r.  w  sprawie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  /  Dz.  U.  nr  10
poz. 68/.



§ 3

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca  zobowiązuje się do :
− udzielenia konsultacji telefonicznej i pomocy technicznej,
− udostępnienia wskazanemu przedstawicielowi Powiatu kodów dostępu i haseł do

Panelu  Administracyjnego  dla  podmiotowej  strony  Biuletynu  Informacji
Publicznych dla Powiatu pod adresem starostwopultusk.bip.org.pl,

− utrzymania danych Powiatu na serwerze,
− zapewnienia  przedstawicielowi  Powiatu  możliwości  modyfikacji,  rozszerzenia

treści  informacji  na  stronie  podmiotowej  i  umożliwienie  mu  przekazywania
dokumentów jak i danych w celu publikacji na tej stronie - drogą elektroniczną,

− świadczenia serwisu programowego w zakresie określonym w Rozporządzeniu,
o którym mowa w §2,

− usuwania błędów i  problemów wynikających z funkcjonowania programu BIP
oraz bieżącego usprawniania programu w celu lepszej funkcjonalności,

− dokonywania modyfikacji zleconych przez Zamawiającego dotyczących wyglądu,
ulepszenia,  usprawnienia  i  dokładania  dodatkowych  opcji  w  ramach
obowiązującej umowy bez dodatkowych kosztów.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Powiat zobowiązuje się do :
− wydelegowania  przedstawiciela  Powiatu  do  współpracy  z  przedstawicielami

Wykonawcy.

§ 4
1. Strony ustaliły, że za świadczenie usług udostępniania  stron internetowych programu

informatycznego  „Biuletyn  Informacji  Publicznej”  /BIP/  oraz  serwis  Wykonawca
obciążać  będzie Powiat w następujący sposób:

a. miesięczną opłatą abonamentową w wysokości 150zł  + 22% VAT. Należność
z tytułu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT uregulowana będzie przez
Powiat w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

b. pierwsza faktura zostanie wystawiona dnia 1 lipca 2007r. 
2. Powiat  upoważnia   Wykonawcę do wystawiania  faktur  wymienionych  w pkt.  1  bez

podpisu osoby upoważnionej do otrzymywania faktur.

§ 5
W przypadku, gdy opóźnienie za wpłatę należności  wymienionej  w treści  § 4 wyniesie
30  dni,  Wykonawca ma prawo do bezzwłocznego  wyłączenia  internetowych  stron  BIP
Powiatu.

§ 6
1. Umowa  zawarta  jest  na  czas  określony  od  23.06.2007r. do  22.06.2008r.

i obowiązuje strony od dnia podpisania .
2. Wypowiedzenie  umowy  może  nastąpić  w  postaci  pisemnej  z  zachowaniem

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. W przypadku rozwiązania  niniejszej  umowy Powiat otrzyma zawartość bazy danych

oraz  dostęp  do  katalogów  serwera  przechowujących  pliki  będące  załącznikami
poszczególnych  dokumentów  zamieszczonych  przez  Powiat  od  początku  powstania
serwisu.



§ 7
Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako poufne informacje, które zostaną określone
przez którąkolwiek ze Stron jako poufne i których źródłem uzyskania jest druga Strona,
a uzyskane zostały od niej w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub zawartej na nośnikach
w formie elektronicznej, w ramach realizacji przedmiotu umowy.

§ 8
1. W  sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy Strony będą rozstrzygać

ugodowo. W wypadku nie dojścia do ugody, Strony poddadzą sprawę rozstrzygnięciu przez
właściwy sąd powszechny.

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym

dla każdej ze stron. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

Powiat Wykonawca

Tadeusz Nalewajk Wojciech Nowysz

Jarosław Gębka 


