Załącznik nr 2A do ogłoszenia o
zamówieniu
PROJEKT /cz. II zamówienia/
UMOWA nr …………../2019.UMB
zawarta w dniu……… 2019 r. w Białymstoku
pomiędzy
Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640,
NIP: 966-211-72- 20 reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,
w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej
Zamawiającym
a ………………………………………………………………………………………………..
w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie ogłoszenia
o zamówieniu z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t. ), zgodnie z art. 4 pkt 8, dla części II
zamówienia na. „Prenumerata i dostawa prasy w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
w 2020 roku ” o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostęp do prasy w wersji elektronicznej dla Urzędu
Miejskiego w Białymstoku zgodnie z w formularzem cenowym stanowiącym jednocześnie
załącznik nr 4.
Usługa ma polegać na udostępnieniu użytkownikom Zamawiającego pobierania i odczytania
prasy w poniższy sposób:
Z serwera dostawcy za pomocą przydzielonych przez Wykonawcę loginów i haseł, lub
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. Wykaz tytułów prasy w wersji elektronicznej wraz z liczbą dostępów w załączniku.
4. Przez liczbę dostępów rozumie się taką liczbę loginów użytkowników Zamawiającego,
która pozwala na równoczesne pobranie i odczytanie danego tytułu.
5. Wykonawca dostarczy i zapewni dostęp do ww. tytułów nie później niż do godziny 8.00 w
dniu wydania gazety.
6. 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.
7. 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.
8. Pobieranie zamówionych tytułów (tzn. pobranie całej objętości danego elektronicznego
wydania) będzie się odbywać poprzez bezpieczny, dedykowany kanał łączności
wykorzystujący istniejące łącze internetowe.
9. 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.
10. 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.
11. Powyższe terminy w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za
zgodą Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na wniosek Zamawiającego, nie częściej niż raz
w miesiącu, raport wykorzystania dostępów dziennych poszczególnych tytułów objętych
przedmiotem zamówienia.
13. 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.

14. Strony dopuszczają korekty ilościowe zamawianych tytułów, a także zamawianie nowych
tytułów nie ujętych w załącznikach w trakcie trwania umowy.
§2
1. Ustalona wartość umowy wynosi brutto……….., w tym: kwota ………. (zawiera podatek
VAT - 23%), kwota ……….brutto, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do
umowy.
2. Określona w ust. 1 wartość umowy jak też ceny tytułów prenumeraty gazet wskazane
w załączniku, pozostają stałe przez cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust.4.
3. Wartość całkowita umowy określona w ust. 1 może ulec zwiększeniu maksymalnie o 10%
wyłącznie w przypadkach:
1) zmiany ilości zamawianych tytułów - o wartość wynikającą z cen ofertowych:
2) zamówienia nowych tytułów nie ujętych w załączniku nr 4; cena egzemplarza tytułu wymaga
akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7.
4. Wartość całkowita umowy określona w ust.1 może ulec zmniejszeniu, wyłącznie w
przypadkach:
1) zaprzestania wydawania określonej gazety lub czasopisma przez wydawcę – o wartość
uwzględniającą ceny ofertowe,
2) zmiany ilości zamawianych tytułów o wartość wynikającą z cen ofertowych,
z zastrzeżeniem § 7.
§3
1. Rozliczenie i zapłata za realizację przedmiotu umowy następować będzie po upływie każdego
miesiąca z zastrzeżeniem ust.2.
2. Faktura za dostawę prasy w wersji elektronicznej za miesiąc grudzień 2020 r. zostanie
wystawiona w miesiącu listopadzie 2020 r.
3. Należność opłacana będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury, na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy
nr …………………………………………………………………………...Datą dokonania
zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank
prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
5. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą
dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać dane:
Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20.
Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
7. Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT.
8. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr
PEPPOL: 5420304637. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za
pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych
z wyjątkiem faktur korygujących.
9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
10. Podstawę złożenia faktury stanowić będzie podpisany przez strony umowy protokół
zdawczo-odbiorczy nie zawierający zastrzeżeń.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
§5
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do
wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
§6
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych
podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek
okoliczności wynikające w faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się
z niewykonania postanowień niniejszej umowy.
§7
1. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do dnia,
w którym się o powyższym dowiedział.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej
z zastrzeżeniem § 8 ust.2.
§8
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie
Ewa Pieciukiewicz, tel. 85 869 6233 e-mail epieciukiewicz@um.bialystok.pl, Izabela
Buczyńska, tel. 85 869 6217 e-mail ibuczynska@um.bialystok.pl a ze strony Wykonawcy
………………………………………………………………………

2. Zmiana danych kontaktowych, wymienionych w ust. 1 oraz zmiana osób wymienionych
w ust. 1, nie powodują konieczności sporządzania aneksu.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 j.t.)
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Białymstoku.
3. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy,
jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429 j.t.)
§ 10
Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych.
1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z
wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy,
w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach
bezpieczeństwa;
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi
przez Strony niniejszej umowy;
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób
otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji,
ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania
uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji, jako informacji
chronionych zapisami niniejszej umowy;
5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją
niniejszej umowy;
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych
przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy
nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów
obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony
umowy, o których strona ta poinformowała;
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników
własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje,
wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie
przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów
prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane
są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały
mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek
udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną
wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.),
zwanego dalej RODO.
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych,
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących
udział przy realizacji umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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