Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Zamawiający w ramach niniejszej umowy powierza, a Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania następujących prac:
a)

wyszukiwania

opublikowanych

w

prasie,

portalach

internetowych

oraz

wyemitowanych w mediach elektronicznych, audycji i informacji zawierających hasła
objęte zamówieniem;
b)

przygotowania dla Zamawiającego dedykowanych, wieloźródłowych przeglądów
prasy (mediów) na podstawie informacji prasowych pochodzących z prasy, portali
internetowych oraz mediów elektronicznych;

c)

utworzenia

na

swoim

serwerze

elektronicznego

archiwum

zawierającego

dedykowane Zamawiającemu wieloźródłowe przeglądy obejmujące informacje
z prasy (mediów) zgodnie z zamówieniem, w postaci dostępnej dla Zamawiającego
przez Internet oraz zarchiwizowanej na dowolnym nośniku ustalonym w trybie
roboczym z Zamawiającym;
d)

umożliwienia Zamawiającemu dostępu do elektronicznego archiwum na serwerze
Wykonawcy przez dwa lata od daty wygaśnięcia umowy między Stronami;

e)

umożliwienia Zamawiającemu dostępu do elektronicznego archiwum zawierającego
wszystkie przygotowane w ramach niniejszej umowy przeglądy prasy (mediów)
na serwerze Wykonawcy w okresie 5 lat od daty wygaśnięcia niniejszej umowy,
na

podstawie

odrębnych

uzgodnień,

z

uwzględnieniem

obowiązujących

uwarunkowań technologicznych i formalno-prawnych w momencie podjęcia
współpracy na polu utrzymania dostępu do ww. archiwum;
f)

zabezpieczenia hasłem dostępu serwera zawierającego przeglądy prasy (mediów)
objęte zamówieniem;

g)

udostępniania Zamawiającemu dostępu do wszystkich informacji z mediów
w formie zakładkowych cytatów do przeglądu prasy (mediów) w formacie „pdf”
o rozdzielczości przeznaczonej do druku w skali 1:1 w przypadku tekstów
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mieszczących się na arkuszu A4 oraz listy ww. informacji z prasy (mediów)
w formacie „ftp”, „tif”, „jpg” lub „pdf” pocztą elektroniczną codziennie
(z wyłączeniem sobót i świąt) do godziny 8.15 na adres biuro.prasowe@uokik.gov.pl
oraz na adresy e-mailowe pracowników Biura Prasowego Zamawiającego (adresy
zostaną pisemnie ustalone z Zamawiającym). Pliki pdf, będą opisane w sposób, który
umożliwi odróżnienie czy zawierają informacje z prasy drukowanej czy z portali
internetowych, bez ich otwierania;
h)

umieszczania na serwerze przeglądów zawierających w formie zakładkowych
cytatów informacje z mediów spełniających wymagania techniczne określone
w lit. g codziennie do godziny 8:15 (z wyłączeniem sobót i świąt);

i)

umieszczania na swoim serwerze przeglądów obejmujących w formie zakładkowych
cytatów pliki multimedialne, audycje i informacje wyemitowane w mediach
elektronicznych w ciągu 6 godzin od emisji nagrania oraz powiadamiania o tym
Zlecającego w formie elektronicznej na adres e-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
oraz na adresy e-mailowe pracowników Biura Prasowego Zamawiającego wraz
z godziną umieszczenia (adresy zostaną pisemnie ustalone z Zamawiającym);

j)

umieszczania na serwerze krótkiego opisu każdej informacji prasowej, internetowej,
radiowej i telewizyjnej;

k)

podświetlanie słów kluczowych w podglądzie informacji prasowych dostępnych
na serwerze;

l)

umożliwienia wyszukiwania w dostępnym na serwerze archiwum przeglądów
zawierających informacje z prasy, Internetu, radia i telewizji ze względu na słowa
kluczowe określone w Załączniku nr 1 do Umowy;

m) umieszczenia na serwerze aktywnego linku do informacji prasowych powiązanych
z informacjami dostępnymi na portalu;
n)

umieszczania na serwerze wizualizacji pozycjonowania informacji prasowych
na stronie w gazecie lub czasopiśmie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
wykonanego przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia innych
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podmiotów wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym związane
z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) w toku wykonywania Umowy, przy
uwzględnieniu warunków wskazanych w ust. 3.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich powstałe
w związku z przekazaniem w wykonaniu niniejszej umowy materiałów informacyjnych,
na następujących warunkach: w przypadku zgłoszenia przez podmioty trzecie
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, że Zamawiający bezprawnie wykorzystuje
udostępnione informacje i materiały.
4. W przypadku niedochowania terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę

na bezpośrednie potrącenie przez

Zamawiającego z przysługującego mu wynagrodzenia kary umowne.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego.
7. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
a. powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości o naruszeniu przez
Wykonawcę praw podmiotów trzecich;
b. co najmniej trzykrotnego niedochowania przez Wykonawcę terminów, o których mowa
w ust. 1 istotnych postanowień umowy;
c. gdy brak dostępu do bazy przeglądów mediów przekracza łącznie 15 dni w kwartale.

3

