Załącznik Nr 9A do SIWZ
dla II i III Części zamówienia
Istotne postanowienia umowy
W dniu …………....………………… 2016 r. w Warszawie pomiędzy Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950
Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym
przez:
Monikę Bronkau - Ługowską - Dyrektor Generalny Urzędu,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………... z siedzibą przy ………………………….,
wpisaną
do
………………………….…,
posiadającą
NIP
………………………………………., REGON ……………………….., reprezentowaną
przez :
………………………………………………………………..….,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, (Nr sprawy DBA-2/240-…../2016),
określonego w art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa prenumeraty prasy zagranicznej, drogą
elektroniczną, dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, polegająca na
udostępnieniu użytkownikom Zamawiającego pobierania i odczytywania prasy w poniższy
sposób:
1) z serwera dostawcy za pomocą przydzielonych przez Wykonawcę loginów i haseł,
lub
2) poprzez zainstalowanie na stacjach roboczych Zamawiającego oprogramowania
aplikacyjnego.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do
niniejszej umowy.
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§2
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dostępu do zamówionych tytułów nie
później niż do godz. 800 w dzień wydania tytułu.
Wykonawca zapewni rozwiązanie umożliwiające wydzielenie kont dostępowych dla
użytkowników Zamawiającego, którzy będą korzystali z aplikacji prasy elektronicznej.
Przekazanie loginów i haseł odbędzie się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie
„prenumeraty”.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie aplikacyjne służące do czytania
prasy
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w wersji elektronicznej oraz przeszkoli na swój koszt wyznaczonych przez
Zamawiającego pracowników z zakresu instalacji i obsługi aplikacji świadczącej dostęp
do wydań elektronicznych. Wykonawca będzie dostarczał na bieżąco potrzebne
aktualizacje użytkowanej aplikacji. Wykonawca wdroży w siedzibie Zamawiającego
oprogramowanie aplikacyjne do pobierania i odczytywania prasy, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Pobieranie zamówionych tytułów (tzn. pobranie całej objętości danego elektronicznego
wydania) będzie się odbywać poprzez bezpieczny, dedykowany kanał łączności
wykorzystujący istniejące łącze internetowe.
Wykonawca zapewni w elektronicznym dostępie do prasy z poziomu użytkownika zakres
obsługi obejmujący:
1) listę tytułów oraz kalendarz umożliwiający nawigację między wydaniami;
2) nawigację pomiędzy działami w danym wydaniu;
3) przeglądanie stron przy pomocy przycisków klawiatury służących do przewijania
stron, strzałek kierunkowych lub myszki;
4) spis treści umożliwiający dostanie się do żądanego miejsca w danym wydaniu;
5) powrót do ostatnio oglądanej strony wydania;
6) zmianę oryginalnej wielkości stron do żądanej wartości procentowej w zakresie od
25% do co najmniej 400 %;
7) drukowanie całej strony lub zaznaczonego fragmentu oraz posiadanie funkcji
podglądu
wydruku i ustawień drukowania;
8) opcję wyszukiwania w obrębie czytanego wydania wraz z zaznaczeniem
wyszukiwanych fraz oraz opcję wyszukiwania zaawansowanego przeszukującego
wszystkie posiadane wydania – wyniki mają umożliwić przeskoczenie do określonej
strony zawierającej wyszukiwaną frazę;
9) opcję zapamiętywania hasła;
10) instrukcję obsługi programu.
Jeżeli do korzystania z któregokolwiek z tytułów będącego przedmiotem umowy
konieczna jest dedykowana aplikacja, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas
realizacji niniejszej umowy, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z
aplikacji
służących
do
pobierania
i odczytywania elektronicznych wydań tytułów z serwerów wskazanych przez
Wykonawcę,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (do których dostęp odbywa się za pomocą loginu i
hasła). Dedykowana aplikacja ma służyć tylko i wyłącznie do ściągania i poprawnego
oraz komfortowego odczytywania elektronicznych wydań tytułów. Nie może ona
zawierać innych funkcjonalności niż te zawarte w umowie.
Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z dedykowanej aplikacji zawiera się
w wynagrodzeniu brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tytułów prasowych będących
w kolportażu Wykonawcy, zmiany ilości egzemplarzy lub ilości wydań, dostarczanych
do Zamawiającego z zastrzeżeniem ust 10, bez konieczności zmiany umowy. Zmiany
zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego w formie pisemnej (dopuszczalna

jest zamiast formy pisemnej również droga elektroniczna i faksowa). Z tego tytułu
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 10, Wykonawca uwzględni zmianę
poczynając od najbliższego numeru prasy, lub poinformuje Zamawiającego o realnym
terminie zmian.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 80%
wartości brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy.
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§3
Wykonawca oświadcza, że na podstawie stosownych umów z wydawcami jest
uprawniony tworzyć i rozpowszechniać, na zasadach określonych umową, wersje
elektroniczne dzienników, tygodników i miesięczników będących przedmiotem niniejszej
umowy.
Wykonawca, w przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących autorskich praw
majątkowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia niniejszej umowy ponosi
przed nimi odpowiedzialność wyłączną.
W toku realizacji umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako
swoich podwykonawców wskazanych w ofercie.
W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za
własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności
podwykonawcy wobec Zamawiającego.
Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek
przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w zakresie,
w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając
jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę.

§4
Wykonanie przedmiotu umowy podzielone jest na dwie zasadnicze części:
1. Część przygotowawcza, w której Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty zawarcia umowy dostarczy do siedziby wskazanej przez Zamawiającego
w Warszawie i wdroży w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego lub
prześle na wskazane adresy mailowe użytkowników, oprogramowanie aplikacyjne do
pobierania
i
odczytywania
prasy
zgodne
z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy oraz przeszkoli pracownika
Zamawiającego w zakresie instalacji i obsługi aplikacji.
1) Należyte wykonanie czynności, zostanie stwierdzone protokołem odbioru, zgodnym ze
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy, podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli Stron. Odbiór oprogramowania jest warunkiem przystąpienia do
realizacji części zasadniczej umowy.
2) Strony przystąpią do podpisania protokołu odbioru, niezwłocznie po zgłoszeniu przez
Wykonawcę faktu realizacji czynności w nim opisanych.

3)

Zamawiający zastrzega sobie prawo przetestowania wdrożonej aplikacji w celu
zweryfikowania czy spełnia ona warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4) W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń do oprogramowania Zamawiający przedstawi je
Wykonawcy i wyznaczy termin do jego zmiany lub uzupełnienia.
5) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostosuje się do zastrzeżeń Zamawiającego lub nie
będzie się z nimi zgadzał, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od
umowy
w terminie do 30 dni od daty ustalenia powyższej okoliczności oraz prawo do
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 7 umowy. Oświadczenie o
odstąpieniu wymaga formy pisemnej.
2. Część zasadnicza, w której Wykonawca będzie świadczył usługi określone w § 1 ust. 1
umowy.
1) Po podpisaniu protokołu odbioru oprogramowania Wykonawca rozpocznie
świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu drogą elektroniczną użytkownikom
Zamawiającego
pobierania
i odczytywania prasy w sposób określony w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy.
2) Świadczenie usług odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ
i w ofercie Wykonawcy.
3) Ocena prawidłowości wykonania usługi odbywać się będzie w oparciu o comiesięczne
pisemne potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania usługi
(dopuszcza się formę mailową potwierdzeń), w tym wskazanie liczby dziennych
dostępów dla poszczególnych tytułów zgodnie ze zgłoszeniami Zamawiającego w
okresie
trwania
umowy.
Potwierdzenia,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane w terminie do 3 dni
roboczych po upływie okresu rozliczeniowego, będą stanowiły podstawę do
wystawiania comiesięcznych faktur.
4) Przekazywanie uzgodnionej ilości loginów i haseł będzie się odbywać w ciągu
1 (jednego) dnia roboczego na każde żądanie Zamawiającego, w zależności od jego
potrzeb.
5) Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby przy użyciu
stosowanych przez niego narzędzi informatycznych uzyskać wysoką jakość graficzną
elektronicznych wydań tytułów prasowych.
6) Wykonawca zobowiązany jest informować na piśmie Zamawiającego (Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, 00-950 Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1 lub
drogą elektroniczną na adres: artur.kosim@uokik.gov.pl) o wszelkich zmianach
wydawniczych
w zakresie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w okresie jej
obowiązywania, w tym gdy dostarczanie któregokolwiek tytułu nie będzie możliwe z
przyczyn obiektywnych, np. wydawcy zaprzestaną wydawać dany tytuł lub nastąpi
zmiana nazwy danego tytułu. Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od chwili, w której Wykonawca
powziął lub przy dochowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o
zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających dostarczenie określonego tytułu.

7) W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 6, Wykonawca może
zaproponować Zamawiającemu nowy tytuł w zamian za wstrzymany przez wydawcę
w cenie nie przekraczającej ceny wstrzymanego tytułu. Do dokonania zmian w
zakresie tytułów prasy, oraz związanych z nimi zmian kwoty wynagrodzenia
wymagana będzie zmiana umowy z zachowaniem trybu, o którym mowa w § 14
umowy.
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§5
Wykonawca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do oprogramowania wraz
z dokumentacją związaną z oprogramowaniem, oraz że korzystanie z niego na podstawie
umowy nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie
wymaga zezwolenia osoby trzeciej.
Wykonawca udziela Zamawiającemu z dniem odbioru oprogramowania na podstawie
protokołu,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy na okres jej obowiązywania, licencji
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na wszystkich stanowiskach komputerowych
w siedzibie Zamawiającego na korzystanie z oprogramowania na następujących polach
eksploatacji:
1) pobierania oprogramowania od Wykonawcy, w sposób przez niego określony,
2) utrwalania oprogramowania na dyskach twardych komputerów Zamawiającego,
3) korzystania wyłącznie w celu zgodnym z umową,
4) rozpowszechniania wyłącznie w celu zgodnym z umową wewnątrz struktur
organizacyjnych Zamawiającego.
Wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania w okresie objętym licencją,
obejmujące każde z pól eksploatacji wymienione w ust. 2 zawiera się w wynagrodzeniu,
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy obejmuje też przeniesienie
własności nośnika, na którym jest utrwalone oprogramowanie. Nabycie nośnika nie
oznacza przeniesienia majątkowego prawa autorskiego do oprogramowania.
Zamawiający ma prawo uzyskać dostęp do aktualizacji oprogramowania w okresie
obowiązywania umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie
oprogramowania na okres od odbioru oprogramowania na podstawie protokołu odbioru,
o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy przez cały okres jej obowiązywania.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z oprogramowania wszelkie awarie,
które uniemożliwiają korzystanie z niego lub ograniczają możliwości jego wykorzystania
zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i instrukcją obsługi.
W przypadku awarii po stronie Zamawiającego, Wykonawca udzieli niezbędnych
konsultacji potrzebnych do ponownego uruchomienia usługi – w terminie do 4 godzin od
zgłoszenia awarii w dniu roboczym oraz 8 godzin w dni wolne od pracy przekazując
niezbędne instrukcje Zamawiającemu. Ww. usługa będzie świadczona w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie.
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W przypadku awarii po stronie Wykonawcy, Wykonawca usunie ją w ciągu 3 godzin w
dzień roboczy oraz w ciągu 6 godzin w dni wolne od pracy – czas będzie liczony od
momentu zgłoszenia awarii na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku
awarii po stronie Wykonawcy, dłuższej niż jedną dobę, Wykonawca dostarczy na prośbę
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wszystkie prenumerowane przez
Zamawiającego tytuły wydane od dnia wystąpienia awarii. Awaria skutkująca
niedostarczeniem zamówionych tytułów będzie zgłaszana przez wyznaczonego
pracownika Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Wykonawcę.
Powyższe terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za
zgodą Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz
w miesiącu, raport wykorzystania dostępów dziennych poszczególnych tytułów objętych
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na okres obowiązywania umowy oraz w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie, licencji na korzystanie z oprogramowania
komputerowego służącego pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań prasy.
W okresie realizacji usługi Zamawiający korzysta z pomocy technicznej świadczonej
w formie konsultacji przez wykwalifikowany personel Wykonawcy.

§6
Rozpoczęcie prenumeraty dla danych publikacji nastąpi od dnia 1 kwietnia 2016 r. (lub od
dnia podpisania umowy) i trwać będzie do dnia 31 marca 2016 r.
§7
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie zgodnie
z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy
maksymalnie …………………………………… (słownie: ………. ) złotych brutto.
2. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wszystkie
koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, wraz z dostawą
i wdrożeniem oprogramowania, licencją, aktualizacją oprogramowania i gwarancją
jakości, oraz jej ewentualnym odinstalowaniem oprogramowania, szkoleniami, pomocą
techniczną, a także wszelkie inne koszty, które musi ponieść Wykonawca w celu
umożliwienia Zamawiającemu korzystania z usługi.
3. Zapłata nastąpi z góry za cały okres obowiązywania poszczególnych prenumerat
(zgodnie z terminami wskazanymi w Załączniku Nr 1 do umowy) po udostępnieniu
użytkownikom Zamawiającego pobierania i odczytywania danego tytułu prasy oraz
potwierdzeniu prawidłowości działania dostępu.
4. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
a podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru
potwierdzający udostępnieniu użytkownikom Zamawiającego pobierania i odczytywania
danego tytułu prasy na wymagany w umowie okres. Wzór protokołu odbioru stanowi
Załącznik Nr 4 do umowy.
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Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto
Wykonawcy, podane na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury od Wykonawcy.
§8
Za każdy udokumentowany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy lub jego części, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Przez nienależyte wykonanie usługi Strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych
z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie
obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy oraz z Załącznika Nr 1 do umowy
w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom w nich określonym, w szczególności
w zakresie terminowości, sposobu, jakości i ilości świadczonych usług oraz zasad
współpracy z Zamawiającym.
Przez niewykonanie usługi Strony rozumieją zaistnienie po stronie Wykonawcy
okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało
spełnione w całości lub w części, w szczególności polegających na odmowie wykonania
go bez uzasadnionych obiektywnie przyczyn lub nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do
jego realizacji w trybie określonym w umowie.
Za opóźnienie w usunięciu awarii określonej w § 5 ust. 9 umowy, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w wysokości
0,2% ceny brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
jednak nie więcej niż 5% tej ceny.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 12 umowy związanych
z ochroną informacji dotyczących realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 3 000,00 (słownie: trzy
tysiące) złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą podlegać
łączeniu.
Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, jeśli
szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
§9
W imieniu Wykonawcy za koordynację wykonania Umowy odpowiada ……… tel.
…….. lub ……… faks …….., e-mail: …………….
W imieniu Zamawiającego za koordynację wykonania umowy odpowiada ………… tel.
…….. lub ……… faks …….., e-mail: …………….
Strony są uprawnione w każdym czasie zmienić osoby lub dane teleadresowe wskazane
w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przesyłając drugiej Stronie stosowną informację na
piśmie, faksem lub mailem.
Strony mogą udzielić upoważnienia do wzajemnych kontaktów w związku z realizacją
niniejszej umowy wyznaczonym przez siebie osobom innym niż wskazane w ust. 1 i 2.

5.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.

Strony wskażą te osoby na etapie trwania umowy w formie informacji przekazanej drogą
elektroniczną, bez konieczności zmiany niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania wszystkich
osób realizujących niniejszą umowę w jego imieniu, oraz innych osób, które Wykonawca
dopuścił do realizacji przedmiotu umowy - jak za swoje własne działania lub zaniechania.
§ 10
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy
w wysokości 10 % wymienionego w § 7 ust. 1 wynagrodzenia brutto,
tj. w wysokości:.....................................................zł.,
słownie............................................................................
w
formie:
........................................
100% w/w kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiającego w terminie
30 dni po zakończeniu realizacji umowy i uznaniu przez Zamawiającego za należycie
wykonaną.
§ 11
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie lub nienależytego wykonania
umowy, pomimo trzykrotnego wezwania do jego wykonania lub usunięcia
nieprawidłowości i upływu wyznaczonego terminu na podjęcie czynności naprawczych.
Oświadczenie
Zamawiającego
o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 30 dni od daty upływu terminu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym i zawierać przyczynę odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1.
Prawo odstąpienia od umowy lub jej części przysługuje Zamawiającemu w
okolicznościach, o których mowa art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wszelkie stosunki
prawne w zakresie świadczeń zrealizowanych i odebranych przed odstąpieniem pozostają
w mocy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca zachowa
prawo do wynagrodzenia tylko za usługi wykonane i odebrane.

§ 12
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi
wszelkich informacji o Zamawiającym oraz informacji, do których uzyskał dostęp w
związku
z wykonywaniem umowy.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda
Zamawiającego.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz
informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim są one uprawnione do
ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 13
1. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
nieważność jakiejkolwiek części umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej
części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia,
ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić praw i obowiązków
wynikających
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 14
Wszelkie zmiany umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
§ 15
W przypadku tytułów prasy udostępnianych z serwera dostawcy za pomocą przydzielanych
przez Wykonawcę loginów i haseł nie mają zastosowania zapisy umowy dotyczące instalacji
oprogramowania aplikacyjnego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące,
w tym przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 2164) oraz przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2013 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.
U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
§ 17
W wypadku ewentualnych sporów wynikłych z wykonywania Umowy Strony będą dążyć do
ich ugodowego rozstrzygnięcia. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia, spory wynikłe z
nieprawidłowej realizacji umowy będą rozstrzygane przez sad powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do umowy
Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest (Część II i III zamówienia) usługa dostępu do prasy
zagranicznej
w wersji elektronicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów polegająca na
udostępnieniu użytkownikom Zamawiającego pobierania i odczytania prasy w poniższy
sposób:
a) z serwera dostawcy za pomocą przydzielonych przez Wykonawcę loginów i haseł,
lub
b) poprzez zainstalowanie na stacjach roboczych Zamawiającego oprogramowania
aplikacyjnego.
2) Wykonawca zapewni rozwiązanie umożliwiające wydzielenie kont dostępowych dla
użytkowników Zamawiającego, którzy będą korzystali z aplikacji prasy elektronicznej.
Przekazanie loginów i haseł odbędzie się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie
„prenumeraty”.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tytułów prasowych będących w
kolportażu Wykonawcy, dostarczanych do Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Rezygnacja dokonana będzie w formie
pisemnej lub elektronicznej.
4) Wykaz tytułów prasy zagranicznej w wersji elektronicznej wraz z liczbą dostępów oraz
terminem obowiązywania prenumeraty:
Część II zamówienia
Lp. Tytuł
1
2
3

Financial Times premium
The Economist
Der Spiegel

Ilość dostępów
6
6
1

Czas trwania prenumeraty
Od
Do
1 kwietnia 2016
1 kwietnia 2016
1 kwietnia 2016

31 marca 2017
31 marca 2017
31 marca 2017

Część III zamówienia
Lp. Tytuł
1 Getting the Deal Through
2

Global Competition Review

Ilość dostępów
multi user
multi user

Czas trwania prenumeraty
Od
Do
1 kwietnia 2016
31 marca 2017
1 kwietnia 2016

31 marca 2017

5) Przez liczbę dostępów rozumie się taką liczbę loginów użytkowników Zamawiającego,
która pozwala na równoczesne pobranie i odczytanie danego tytułu.
6) Wykonawca dostarczy i zapewni dostęp do ww. tytułów nie później niż do godziny 8.00
w dniu wydania gazety.

7) Wykonawca zapewni w elektronicznym dostępie do prasy z poziomu użytkownika zakres
obsługi obejmujący:
a) listę tytułów oraz kalendarz umożliwiający nawigację między wydaniami;
b) nawigację pomiędzy działami w danym wydaniu;
c) przeglądanie stron przy pomocy przycisków klawiatury służących do przewijania
stron, strzałek kierunkowych lub myszki;
d) spis treści umożliwiający dostanie się do żądanego miejsca w danym wydaniu;
e) powrót do ostatnio oglądanej strony wydania;
f) zmianę oryginalnej wielkości stron do żądanej wartości procentowej w zakresie od
25% do co najmniej 400 %;
g) drukowanie całej strony lub zaznaczonego fragmentu oraz posiadanie funkcji
podglądu wydruku i ustawień drukowania;
h) opcję wyszukiwania w obrębie czytanego wydania wraz z zaznaczeniem
wyszukiwanych fraz oraz opcję wyszukiwania zaawansowanego przeszukującego
wszystkie posiadane wydania – wyniki mają umożliwić przeskoczenie do
określonej strony zawierającej wyszukiwaną frazę;
i) opcję zapamiętywania hasła;
j) instrukcję obsługi programu.
8) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie aplikacyjne służące do czytania
prasy
w wersji elektronicznej oraz przeszkoli na swój koszt wyznaczonego przez
Zamawiającego pracownika z zakresu instalacji i obsługi aplikacji świadczącej dostęp do
wydań elektronicznych. Wykonawca będzie dostarczał na bieżąco potrzebne aktualizacje
użytkowanej aplikacji. Wykonawca wdroży w siedzibie Zamawiającego oprogramowanie
aplikacyjne do pobierania i odczytywania prasy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
9) Pobieranie zamówionych tytułów (tzn. pobranie całej objętości danego elektronicznego
wydania) będzie się odbywać poprzez bezpieczny, dedykowany kanał łączności
wykorzystujący istniejące łącze internetowe.
10) W przypadku awarii po stronie Zamawiającego, Wykonawca udzieli niezbędnych
konsultacji potrzebnych do ponownego uruchomienia usługi – w terminie do 4 godzin od
zgłoszenia awarii w dniu roboczym oraz 8 godzin w dni wolne od pracy przekazując
niezbędne instrukcje Zamawiającemu. Ww. usługa będzie świadczona w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie.
11) W przypadku awarii po stronie Wykonawcy, Wykonawca usunie ją w ciągu 3 godzin w
dzień roboczy oraz w ciągu 6 godzin w dni wolne od pracy – czas będzie liczony od
momentu zgłoszenia awarii na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. W przypadku
awarii po stronie Wykonawcy, dłuższej niż jedną dobę, Wykonawca dostarczy na prośbę
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wszystkie prenumerowane przez
Zamawiającego tytuły wydane od dnia wystąpienia awarii. Awaria skutkująca
niedostarczeniem zamówionych tytułów będzie zgłaszana przez wyznaczonego
pracownika Zamawiającego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Wykonawcę.

12) Powyższe terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za
zgodą Zamawiającego.
13) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz
w miesiącu, raport wykorzystania dostępów dziennych poszczególnych tytułów objętych
przedmiotem zamówienia.
14) Wykonawca udzieli Zamawiającemu, na okres obowiązywania umowy oraz w ramach
wynagrodzenia określonego w umowie, licencji na korzystanie z oprogramowania
komputerowego służącego pobieraniu i odczytywaniu elektronicznych wydań prasy.

Załącznik Nr 3 do umowy
Protokół odbioru
sporządzony ………………. 2016 r. w Warszawie
Zakres wykonania zamówienia obejmował dostarczenie pobierania i odczytywania prasy
oraz przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie instalacji i obsługi aplikacji.
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową nr DBA-2/……./2016 z ……………2016
r. zawartą pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
……………………………………………………………………………………………
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ………………………………………………………………….

WYKONAWCY

……………………………………………………………..

Zamawiający :
1) potwierdza wykonanie ww. elementu przedmiotu umowy w terminie z niej wynikającym
i potwierdza jego zgodność z wymaganiami ustalonymi w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.*
2) wnosi zastrzeżenia do ww. elementu przedmiotu umowy w zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
……………………………………………………………*

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

Załącznik Nr 4 do umowy
Protokół odbioru
sporządzony …………………………..r. w Warszawie
Zakres wykonania zamówienia obejmował udostępnienie pobierania i odczytywania
następującego tytułu …………………………. w ilości ……… dostępów na okres
…………………………………
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową nr DBA-2/……./2016 z ……………2016
r. zawartą pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
……………………………………………………………………………………………
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ………………………………………………………………….

WYKONAWCY

……………………………………………………………..

Zamawiający :
1) potwierdza wykonanie ww. elementu przedmiotu umowy w terminie z niej wynikającym
i potwierdza jego zgodność z wymaganiami ustalonymi w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.*
2) wnosi zastrzeżenia do ww. elementu przedmiotu umowy w zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
……………………………………………………………*

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

