Umowa NR WO.271…....2019
zawarta w dniu ......................………….2019r. pomiędzy Gminą Pyrzyce z siedzibą w Pyrzycach,
Plac Ratuszowy 1, NIP: 853-145-69-90, REGON 811685711 reprezentowaną przez:
Burmistrz Pyrzyc – Marzenę Podzińską
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwane wspólnie w dalszej części umowy „Stronami”
na podstawie Zarządzenia nr 1375/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie
wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w
Gminie Pyrzyce kwot o wartości nie przekraczającej 30.000 euro netto i zarządzeniem nr
1502/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2014r. zmieniającym zarządzenie Nr 1375/2014
Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania
zamówień publicznych w Gminie Pyrzyce kwot o wartości nie przekraczającej 30.000 euro netto,
oraz wniosku WO.271.88.2019 z dnia 04.12.2019r. została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1.Przedmiotem Umowy jest świadczenie na rzecz Zmawiającego usługi związanej z „Wynajęciem
sprzętu i oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
przez okres 48 miesięcy”
2. W skład omawianej usługi wchodzą następujące elementy:
- Dostarczenie oraz uruchomienie w siedzibie zamawiającego systemu komputerowego
wspomagającego prace Biura Rady oraz Radnych.
- Dostarczenie kompletnego systemu umożliwiającego przesyłanie na żywo materiałów wideo z
sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach poprzez sieć Internet.
- Uruchomienie na potrzeby wykonawcy serwera wspierającego transmisję danych oraz miejsca na
serwerze z przeznaczeniem na archiwizację materiałów wideo z sesji.
- Dostarczenie do siedziby Zamawiającego 16 urządzeń elektronicznych służących głosowaniu
oraz przeglądaniu treści przekazywanych przez Biuro Rady.
- Instalacja, konfiguracja oraz zintegrowanie elementów zamówienia z infrastrukturą techniczną
zamawiającego.
- Serwis oraz wsparcie techniczne świadczone przez cały okres umowy.
3. Elementy usługi zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 31.12.2019r. dostarczyć, dokonać montażu oraz
skonfigurować wszystkie urządzenia oraz oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 31.12.2019r uruchomić oraz przetestować wszystkie
elementy będące przedmiotem zamówienia.
6. Po zainstalowaniu sprzętu i oprogramowania oraz uruchomieniu Wykonawca przeszkoli
Radnych, pracowników Biura Rady oraz Informatyków Urzędu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem.

7. Wykonawca bez dodatkowych kosztów będzie asystował na miejscu podczas pierwszej sesji
Rady Miejskiej w Pyrzycach.
8. Wykonawca zapewni transmisję w Internecie obrad sesji Rady Miejskiej, zapewni także dostęp
do archiwalnych nagrań sesji poprzez sieć Internet.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na nośniku DVD lub poprzez protokół transferu
plików SFTP lub HTTPS nagrań z sesji na każde żądanie Zamawiającego.
10. Wykonawca umieści na swoim serwerze służącym do archiwizacji wcześniejsze nagrania z
bieżącej kadencji Rady Miejskiej w Pyrzycach celem historycznej kontynuacji posiedzeń Rady
Miejskiej w Pyrzycach VIII kadencji, razem 18 sesji.
11.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego przysługujące mu do
nagrania archiwalnego autorskie prawa majątkowe, w tym prawo do nieograniczonego w czasie i
przestrzeni korzystania i rozporządzania nagraniem archiwalnym, w całości i we fragmentach, w
kraju i zagranicą oraz udziela Zamawiającemu prawa wykonywania praw zależnych do nagrania
archiwalnego oraz wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
Przeniesienie praw następuje z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego kopii nagrania i obejmuje
następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku w szczególności na : dyski komputerowe, nośniki video,
taśmach światłoczułych, magnetycznych, oraz wszelkich nośnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, techniką światłoczułą,
cyfrową, techniką zapisu komputerowego, na wszystkich rodzajach nośników,
c) wprowadzenie egzemplarzy nośników do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza
jego granicami, wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu, i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
d) publiczne udostępnienie dzieła w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez niego wybranym;
e) użyczenie, najem dzierżawa lub wymiana nośników na których dzieło utrwalono;
f) wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej, w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów;
g) wykorzystywanie na stronach internetowych Zamawiającego;
h) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
i) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
j) wykorzystywanie fragmentów do celów promocyjnych;
k) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe niezależnie od systemu, standardu i formatu za pomocą
wizji i/lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i stacje kablowe;
l) nadawanie za pośrednictwem satelity;
m) nadawanie za pośrednictwem Internetu;
n) reemitowanie;
o) retransmisja w nieograniczonej ilości nadań.
12. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienie monitora LCD do podglądu dla
Przewodniczącego Rady, rzutnika, routera z dostępem do internetu oraz nagłośnienia.
13. Zamawiający poinformuje niezwłocznie o zastrzeżeniach co do transmisji na żywo oraz kopii
nagrań z sesji. Jeżeli Zamawiający nie poinformuje Wykonawcę o zastrzeżeniach w terminie 3 dni
od dnia transmisji z sesji uznaje się , iż zarówno transmisja jak i kopia zostały wykonane bez
zastrzeżeń.

14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich mogące powstać na
skutek zmian treści lub wizji nagranego materiału.
15. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona anonimizacji nagrań audio lub wideo poprzez:
a) uniemożliwienie rozpoznania twarzy wskazanej osoby lub osób
b) zagłuszenie wypowiadanych słów wedle wyboru Zamawiającego, niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 48 godzin. Zamawiający oznaczy fragmenty podlegające anonimizacji
poprzez wskazanie jej formy oraz czasu w formacie hh:mm:ss – hh:mm:ss.
16. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem przedmiotowej Umowy będzie
regulowane poprzez Umowę Powierzenia Danych Osobowych stanowiącą załącznik Nr 6 do
zapytania ofertowego
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania sprzętu i oprogramowania do nagrywania
i transmisji na żywo innych spotkań okolicznościowych jak np.: życzenia okolicznościowe,
konferencje prasowe, debaty, konsultacje.
18. Wykonawca ciągle rozbudowuje i unowocześnia oprogramowanie dostosowując je do
zmieniających się przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych
uwzględniając w szczególności zasady privacy by design oraz privacy by default oraz wytyczne
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 2 Czas trwania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta od dnia uruchomienia systemu na okres 48 miesięcy.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonywania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawcy
przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………...zł brutto (słownie:
……………………….za cały okres wykonywania umowy.
2. Wynagrodzenie to płatne będzie w częściach, w okresach miesięcznych w kwocie po …………..
(słownie: ……………………..)brutto, płatnych z dołu po wystawieniu faktury na koniec każdego
miesiąca realizacji usługi.
3. Pierwsza faktura zostanie zapłacona po obustronnym podpisaniu protokołu odebrania usługi.
4. Protokół po stronie zamawiającego podpisują komisyjnie: Damian Kogut, Artur Zibrowski, Anna
Piotrowska
5. Wynagrodzenie miesięczne płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z postanowieniami umowy.
6. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
7. Zamawiający zobowiązuje się płacić zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w uzgodnionych terminach, a w przypadku opóźnienia w zapłacie kolejnych płatności zobowiązuje się zapłacić
odsetki ustawowe.
8. Przelew wierzytelności jaka powstanie na podstawie niniejszej umowy dopuszczalny jest za zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4 Kary Umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10 % wynagrodzenia umownego brutto w razie nie wykonania lub nie należytego
wykonania Umowy;
b) 10 % wynagrodzenia umownego brutto - w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
c) 5 % wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy.
d) 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w przypadku awarii systemu podczas obrad
trwającej dłużej niż 40 minut za każdą następną rozpoczętą godzinę
2. W przypadku gdy wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych,
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
3. Kary umowne, o których mowa w ust.1 powyżej mogą być kumulowane.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 powyżej, należnych tytułem
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy.
§ 5 Wsparcie techniczne
1. Wykonawca zapewni sprawne działanie sprzętu i oprogramowania przez cały okres trwania
Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zdalnego utrzymywania oprogramowania oraz sprzętu i
wykonywania opieki serwisowej w zakresie:
1)
usuwania błędów i usterek sprzętu i oprogramowania uniemożliwiających lub
utrudniających ich działanie;
2)
wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących:
a)
konfiguracji i administracji oprogramowania,
b)
interpretacji komunikatów o błędach,
c)
identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania,
d)
rozwiązywania innych zidentyfikowanych problemów,
e)
pomocy na każdym etapie przebiegu sesji,
f)
pomocy w uruchamianiu procedur;
g)
bieżącego optymalizowania konfiguracji Systemu komputerowego, sprzętu służącego do
przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym, uwzględniającego potrzeby Zamawiającego.
3. Jeżeli awaria sprzętu bądź oprogramowania nie może zostać naprawiona w sposób zdalny,
Wykonawca na własny koszt dokonuje naprawy bądź wymiany wadliwych elementów na miejscu w
siedzibie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty awarii.
4. Wsparcie techniczne ze strony Wykonawcy obejmuje:
1)
zgłaszanie przez Zamawiającego błędów za pośrednictwem:
a)
telefonu ……………... przez 24 godziny na dobę, minimum 5 dni w tygodniu licząc od
poniedziałku do piątku – dla błędów krytycznych które miały by wpływ na przebieg Sesji.
b)
poczty elektronicznej ………………..przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu licząc od
poniedziałku do piątku – dla błędów o mniejszym znaczeniu,

§6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Strony dołożą wszelkich starań, aby powstałe spory wynikające z realizacji Umowy wyjaśnić i
rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku jednomyślności dla rozstrzygnięcia sporu
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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