
Umowa nr 28  /2008

zawarta w dniu 11 kwietnia 2008 r. pomiędzy:

Marszałkiem  Województwa  Mazowieckiego  reprezentowanym  przez  Pana  Jerzego  Nasiadko  –

Dyrektora  Wojewódzkiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Warszawie  na  podstawie

pełnomocnictwa Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 12/06 z dnia 22.12.2006 r.,  zwanym dalej

“Zamawiającym”

a

Panem Andrzejem Doleckim – Starostą Pułtuskim zwanym dalej “Udostępniającym”

§1.

Użyte w umowie określenia oznaczają:

1.  WGiGN – Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Pułtusku z

siedzibą: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk – przetwarzający bazę danych pod nazwą: Ewidencja Gruntów i

Budynków Powiatu Pułtuskiego

2. Baza danych – baza danych ewidencji gruntów i budynków w wersji do przeglądania w części opisowej i

graficznej ewidencji gruntów, budynków i lokali Powiatu Pułtuskiego

§2.

Przedmiotem umowy jest udostępnienie bazy danych – Zamawiającemu przez Udostępniającego w celu

prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów. 

§3.

Zamawiający oświadcza, że jest przygotowany technicznie i organizacyjnie do prawidłowego korzystania z

bazy danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania

danych  osobowych  (Dz.  U.  Nr  100,  poz.  1024).  Dane  będą  wykorzystywane  dla  celów  własnych,  z

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101

poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.). Zamawiający nie może robić wydruków ani ich uwierzytelniać dla celów

własnych oraz udostępniać informacji z bazy danych osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

§4.

1.  Przed odbiorem  bazy danych Zamawiający przekaże  Udostępniającemu kopie opracowanych przez

siebie instrukcji i wydanych upoważnień dotyczących dostępu do danych osobowych tej bazy danych.

2.  Przekazanie  pierwszej  wersji  bazy  danych odbędzie  sie  po  dniu  zawarcia  umowy  protokołem

przekazania zawartym pomiędzy WGiGN a Zamawiającym lub osobą przez niego upoważnioną.

3. Aktualizacja  bazy danych posiadanej przez  Zamawiającego odbywać się będzie według jego potrzeb,



nie  częściej  niż  jeden  raz  na  kwartał,  w  formie  udostępnienia  bazy  danych na  nośnik  informatyczny

dostarczony przez Zamawiającego, przez WGiGN za pokwitowaniem.

4.  Osobą  upoważnioną  do  odbioru  bazy  danych  od  WGiGN w  imieniu  Zamawiającego jest  Tomasz

Napiórkowski.

§5.

Baza danych i jej kolejne aktualizacje udostępniane będą Zamawiającemu nieodpłatnie.

§6.

Stronom przysługuje możliwość rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§7.

Udostępniający zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku

nie zachowania przez Zamawiającego warunków paragrafu nr 3 niniejszej umowy.

§8.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Zamawiający zwraca za pokwitowaniem do

WGiGN posiadaną bazę danych w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia tego zdarzenia.

§9.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§12.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Udostępniający                                                                                    Zamawiający 

Jerzy Nasiadko Andrzej Dolecki


