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UMowA Nr..I../2olo

Zawarta w dniu 2 lutego 2010r. w puftusku pomiQdzy:

9l1ro_"ryel Pjwrgtowym w Puftusku z siedzibq ut. Bialowiejska S, 06_1OO puftusk,
NIP: 568-14-17-174
reprezentowanym przez:

1. Andrzeja Doleckiego - Staroste pu+tuskiego

zwanym dalej Zamawiaj4cym

Plocman Sp. z o.o. z siedzibA w plocku ul. Sienkiewicza 3714, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym dla m" st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzia.l 

'Gospodarizy

Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000134404, bqdqcym platnikiem
podatku VAT o numerze NIP 774-12I-67-3f (kapital zakladowy 61.000,00 zl)
reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Nowysza - ptezesa Zatzqdu
2. Jaroslawa cebke - Wiceprezesa 2arzqdu

zwanym dalej Wykonawce.

Strony ustaiajq co nastepuje:

s1
Przedmiotem umowy jest okreglenie zasad udostepnienia Zamawiaj4cemu przez
Wykonawce stron .internetowych programu informatycznego ,,Biuleiyn lnformacji
Publicznej". /BlP/, kl6rego celem jest realizacja przez 2amawialicego zadail
i obowiezk6w, . wynikajecych z ustawy z dnia 6 wrzesnia 2OA1r. (Dz. lJ. nr 112,
poz. 1'198 z p62n. zm.) o dostepie do informacji publicznej

s2
Wykonawca oswiadcza, Ze program informatyczny Blp spelnia wymogi ustawy,
o kt6rych mowa w S1, a udostepnienie stron internetowych n" sen .rze \rVykonawiy
odbywa6 sie.bedzie zgodnie z Rozporzadzeniem Mi;istra Spraw Wewirqtrznyctr
i-Administraqi z dnia 18 slycznia 2OO7r. w sprawie Biuletynu informacji pJblicinej
lDz. U. nr 10 poz. 681.

s3
L W ramach realizacji pzedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje sie do :- udzielenia konsultacji telefonicznej i pomocy technicznej,

- udostepnienia wskazanemu przedstawicielowi ZamawiajEcego kod6w
dostQpu i hasel do Panelu Administracyjnego dla podmiotowej strony

t /3 irr



Biuletynu lnformacji Publicznych dla Zamawiaj4cego pod adresem
starostwopultusk.bip.org.pl,
utrzymania danych Zamawiajqcego na seMeze,
zapewnienia przedstawicielowi Zamawiajqcego mozliwosci modyfikacji,
rozszetzenia tre6ci informacji na stronie podmiotowej i umozliwienie mu
ptzekazywania dokument6w jak i danych w celu publikacji na tej stronie _
drogq elektroniczne,

- Swiadczenia serwisu programowego
w rozporz4dzeniu, o kt6rym mowa w 52,

w zakresie okreslonym

- usuwania bled6w i problem6w wynikajacych z funkcjonowania programu
BIP oraz bie2qcego usprawniania programu w celu lepizej funkcjonainoSci,

- dokonywania modyfikacji zleconych przez Zamawi qcego dotyczAcych
wyglqdu, ulepszenia, usprawnienia i dokladania dodatkowych opcji
w ramach obowiqzujqcej umowy bez dodatkowych koszt6w.

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zobowiEzuje si? oo :
- wydelegowania przedstawiciela Zamawiajqcego do wsp6lpracy

z przedstawicielami Wykonawcy.

s4
1. Strony ustalify, 2e za swiadczenie uslug udostepniania stron internetowych

programu informatycznego ,,Biuletyn lnformacji publicznej' /Blp/ oraz serwis
Wykonawca obciqza6 bedzie Zamawiajqcego w nastepujEci spos6b:

- miesiecznq oplatE abonamentow4 w wysokosci 15ozl netto (slownie; sto
piQ6dziesiet zlotych 0/100) + 22% VAf w wysokosci 33 zt (slownie:
trzydziesci lrzy zlote 0/100) og6lem: 183,00 zl brutto (slownie: sto
osiemdziesiqt tny zlote 00/100).

Nalezno66 z _tytulu wystawionej przez Wykonawce faktury VAT uregurowana
bedzie przez ZamawiajEcego z 96ry w terminie 14 dnl od dai jej vvystawienia.

2. Zamawqqcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur wymienionych
w ust. 1 bez podpisu osoby upowaznionej do otrzymywania faktur.

s5
yV przypadku, gdy op62nienie za wplate nate2no6ci wymienionej w tre6ci
S.4 wyniesje .30 dni,_Wykonawca ma prawo do bezzwiocznego wylEczenia
internetowych stron BIP Zamawiajqcego.

s6
Umowa zawarta jest na czas okreslony od 2.02.2010r. do 1.02"201,1r.
Wypowiedzenie umowy moze nastqpic w postaci pisemnej z zachowaniem
jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec mtestEca
Katenoazoweoo.

W przypadku r6zwiazania niniejszej umowy Zamawiajqcy otrzyma zawartos6 bazy
danych.. oraz dostep do katalog6w seMera pzechowujqcych pliki bedA;
zalqcznikami poszczeg6lnych dokument6w zami6sitzonych przez
ZamawiajAcego od poczqtku powstania serwisu.
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Kazda ze Stron .zobolviazuje siQ traktowae jako poufne informacje, kt6re zostane
okreslone przez kt6rAkolwiek ze Stron jako poufne i kt6rych 2r6dlem uzyskania jesi
druga Strona, a uzyskane zostaly od niej w formie ustnej, pisemnej, graficinej
lub zawartej na nosnikach w formie elektronicznej, w ramach realizacji pzedmiotu
umowy.

s8
1. W sprawach nie uregulowanych umowq majq zastosowanie pzepisy Kodeksu

CWilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikle na fle realizacji umowy Strony bedq

rozstrzyga6 ugodowo. W wypadku nie dojscia do ugody, Strony poddaOzq spr;we
rozsltzygnieciu.pzez \r/a6cw sqd po\4/szechny dla ZamawiajEcego.

3. Zmiany umowy wymagaje formy pisemnej pod rygorem niewa2nosci.
4. Umowa zostala sporzadzona w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach

po jednym dla kazdej ze stron.
5. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.
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