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o
zawarta
w dniu2lutego2010r.rokuw Puftusku
pomiedzy:
Starostwem
Powiatowym
w Puftusku,
z siedzib4ul. Bialowiejska
S, O6-i0Opuftusk,
NIP5
: 68-14-17-174
przez:
reprezentowanym

1. Andrzeja
Doleckiego

- Staroste
Pultuskiego

zwanymdalejZamawiaj4cym
a
Plo,cmanSp. z o.o. z siedzibaw Plocku ul. Sienkiewicza3714,zarejestrowanym
w SqdzieRejonowymdla m. st. Warszawyw WarszawieXIV WydzialGospodarczy
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)
pzez:
reprezentowanym
'1. WojciechaNowysza
2. Jarostawacebke

- PtezesaZarzEdu
- Wiceprezesa
Zarzadu

zwanymdalejWykonawcq.
Stronyustalajqco nastgpuje:

s1
Przedmiotemumowy jest okresleniezasad udostgpnieniaZamawiajqcemuprzez
WykonawcAstron internetowychprogramu informatycznego,,Biuleiyn
hformacji
Publicznej"/BlP/, kt6regocelem jest rcalizaqaWzez powiat zadan i obowiqzk6w
wynikajEcych
z ustawyz dnia 6 wrze6nia2001t.(Dz.U. nr 112,poz. 1198z i6^t1.
zm.) o dost?piedo informacjipublicznejoraz wynikajqcych
z ustawyz dnia
27 kwietnia2001r. PrawoochronySrodowiska
(Dz.U. z 2006r. nr j29, poz.gO2
z o62n.zm-\.

s2
Wykonawcao6wiadcza, 2e programinformatycznyBlp spelnia wymogi Ustaw,
o kt6rychmowaw S'1,a udostepnienie
stroninternetowych
na serurrerze
Wykonawcy
odbywadsie bedzie zgodnie z Rozporz4dzeniem
MinjstraSpraw Wewnqtrznych
iAdministragiz dnia 18 stycznia2007r.w sprawieBiutetynu
informacji
eLiUticinel
lDz.U. nr 10 poz.681.

s3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiEzuje sie
do wykonanianastgpujAcych
czynnoSci:
- wdrozeniemodulu,,BlP- OchfonaSrodowiska"
- udzielania
konsultacji
ipomocytechnicznej,
- utrzymywania
danychZamawiajEcego
na senrverze,
- archiwizacjg
bazydanychdotyczAcych
'BlP - OchronaSrodowiska
- umozliwienie korzystania z Panelu Administracyjnego moderatorom
wskazanymprzezadministratora
systemuZamawiajEcego,
- zapewnienia moderatorom Zamawiajqcegomozliwosci modyfikacjitresci

trn

- OchronaSrodowiska"
informacji
w module,,BlP
Wykonawcadokona modyfikacjizleconychptzez Zamawialqceqodotycz4cych
wyglAdu,
ulepszenia,
usprawnienia
i dokladania
dodatkowych
opcjiserwisuBIPOchronaSrodowiskaw ramachobowiAzujqcej
umowybez dodatkowych
koszt6w.
W ramachrealizacjiprzedmiotuumowyZamawiaj4cy
zobowiezuje
sie do:
- wydelegowania
przedstawiciela
ZamawiajEcego
do wsp6lpracy
z przedstawicielami
Wykonawcy

s4
1 . Stronyustalajq,Ze.zaSwiadczenie
uslugseMisowychoraz udostepniania
modulu
Ochrona
Srodowiska"
na internetowychstronach BIP Zamawiajecego,
,,BlP
Wykonawcaobciq2a6bedzieZamawiajqcego
w nastepujqcyspos6b:
- miesigczna oplatq abonamentowqw wysokosci 30 zl netto (slownie:
tzydziescizlotych0/100)+ 22%VAT w wysokosci6,60zl (slownie:sze56ztotych
60/'100)og6lem: 36,60 zl brutto (slownie:trzydziescisze56zlotych 60/100).
NaleZnoSC
z tytulu wystawionejprzez WykonawcQfaktury VAT uregulowana
bedzieptzezZamawiajEcego
z 96ryw terminie14 dni od datyjej wystawienia.
2 . ZamawiEqcy upowaznia Wykonawce do wystawianiafaktur wymienionych
w ust.1 bez podpisuosobyupowaznionej
do otrzymywania
faktur.

s5

'1.Umowa zawarta jest na czas
okre6lony od 2.02.2010r. do 1.02.2011'r.
i obowiqzujestronyod dnia podpisania.
2. Wypowiedzenieumowy moze nastEpi6w postaci pisemnej z zachowaniem
jednomiesigcznego
terminu wypowiedzeniaze skutkiem na koniec miesiAca
kalendarzowego.
3. W przypadkutozwiEzania
niniejszejumowyZamawiajEcy
otrzymazawartosibazy
oanycn.

s6
jako poufneinformacje,
Kazdaze Stronzobowiqzuje
sie traktowa6
kt6rezostanq
przezjedneze Stronjako poufnei kt6rych2r6dlemuzyskania
okreslone
jest druga
Strona,a uzyskane
zostalyod niejw formieustnej,pisemnej,
graficznej
lubzawartej
nanosnikach
w formieelektronicznej,
przedmiotu
w ramachrealizacji
umowy.

s7
1 .W sprawachnieuregulowanych
umowqmajq zastosowanie
przepisyKodeksu

Cywilnego.
2 .Wszelkieewentualnespory wynikle na tle realizacjiumowy Strony bedq
rozstzyga6
sieugodowo.
' ,

3. W wypadkunie dojsciado ugody,StronypoddadzasprawQrozstrzygnrqcru
przez
wlasciwymiejscowodla Wykonawcysqd powszechny.
pisemnej
podrygoremniewaznosci.
1.1miany*.,fnqwywymagajqformy
q. UmoWE'irzostalasporzqdzona w dw6ch jednobrzmiacyche
egzemprarzacn

.

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