Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Istotne postanowienia Umowy

Zważywszy, że:
1. Zamawiający zamierza prowadzić digitalizację zasobów muzealnych w ramach projektu
„Rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów kultury (w tym sztuki cyrkowej) poprzez
poprawę dostępności do zespołu budynków Dużej Areny w Julinku na cele związane z
kulturą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V, Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” oraz
budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) (dalej zwane „Usługą”).
2. Zamawiający w ramach przeprowadzonej
procedury postępowania o udzielenie
zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego wyłonił
ofertę Wykonawcy, w przedmiocie wykonania usługi digitalizacji wskazanej w pkt. 1
powyżej;

Strony postanawiają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest „DIGITALIZACJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO [DIGITALIZACJA ZASOBÓW MUZEUM SZTUKI CYRKOWEJ
(FILMY, PLAKATY, ZDJĘCIA ITP.) W CELU ICH UDOSTĘPNIENIA]”.
2. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja i edycja cyfrowa, w celu udostępnienia na
stronie Stowarzyszenia:
1) materiałów audiowizualnych, zapisanych na nośnikach Betacam SP, U-matic,
BCN, VC-45, LVC, VC, VCC i VHS,
2) materiałów filmowych zapisanych na taśmach światłoczułych 35 i 16 mm,
3) materiałów dźwiękowych/audialnych, zapisanych na kasetach magnetycznych
(nośnikach kasetowych),
4) plakatów w formacie od A0 do A4,
5) zdjęć w formacie od A6 do A2.
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3. Szczegółowy wykaz i zakres prac zleconych Wykonawcy zawiera Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy.
§2
Termin Wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, w
terminie ……………… dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ………………… roku.
2. Zmiana terminu, o którym mowa w ust.1 jest możliwa tylko w okolicznościach
określonych w § 9 Umowy.
§3
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminach określonych w niniejszej Umowie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie ze standardami
przyjętymi dla archiwów filmowych (opisanych w Katalogu Dobrych Praktyk Digitalizacji
dla materiału audiowizualnego, znajdującym się pod linkiem:
http://nimoz.pl/upload/Programy_ministra/OCDK/Katalogi_zalecenia_2015/Katalog_Prakt
yk_i_Standardow_digitalizacji_materialu_AV.pdf
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów przekazanych
protokolarnie przez Zamawiającego.
3. Przekazanie materiałów do digitalizacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty
zawarcia Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności zawodowe, które zapewnią
wykonanie Przedmiotu Umowy na najwyższym, profesjonalnym poziomie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia
właściwego poziomu merytorycznego wykonywanych czynności, według swojej najlepszej
wiedzy i doświadczenia zawodowego.
6. Wykonawca oświadcza, że będzie uwzględniał wskazówki Zamawiającego przy realizacji
Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) nierozpowszechniania otrzymanych do archiwizacji zbiorów, zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 666 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą o Prawie autorskim” z wszystkimi
konsekwencjami z niej wynikającymi,
2) archiwizowania otrzymanych zbiorów z zachowaniem maksymalnych warunków
ostrożności i ochrony przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem,
3) naprawienia szkody powstałej na skutek zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia
otrzymanych materiałów.
§4
Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy będzie odbierany po bezusterkowym wykonaniu
Przedmiotu Umowy.

2

2. Odbioru końcowego dokona Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego składająca
się z: Zamawiającego i Wykonawcy, najpóźniej w ostatnim dniu przypadającym na termin
realizacji Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie do 30 dni wszystkie wskazane przez
Komisję Odbioru wady przedmiotu odbioru.
§5
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1
niniejszej Umowy, cenę w wysokości: netto:……………..PLN, brutto: ......................
PLN (słownie złotych:................) - Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne jednorazowo przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu
Odbioru końcowego.
3. Za datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy i Wykonawca nie ma podstaw do
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia na podstawie niniejszej Umowy z
zastrzeżeniem dokonania zmian, o których mowa w § 9 Umowy.
§6
Gwarancja jakości
1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakościowo, zgodnie z warunkami umowy, bez wad zmniejszających jego wartość lub
uniemożliwiających użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela min. 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany Przedmiot
Umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, usterek technicznych lub niezgodności
z przyjętymi standardami skanowania lub obróbki graficznej Wykonawca ma obowiązek
usunąć ww. wady, usterki i niezgodności na własny koszt i ryzyko, w terminie 30 dni
kalendarzowych od zgłoszenia żądania usunięcia wady. Usunięcie ww. wad, usterek i
niezgodności może być wykonane poprzez ponowną digitalizację obiektu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia zaplecza technicznego i logistycznego dla usunięcia
wad, usterek i niezgodności w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy.
4. W przypadku nie usunięcia wykrytej wady w Przedmiocie Umowy w terminie wskazanym
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
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§7
Postanowienia Ogólne
1. Strony zobowiązują się do utrzymywania stałych wzajemnych kontaktów w celu
prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę na piśmie, ze skutkiem natychmiastowym (bez
zachowania okresu wypowiedzenia) gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób
nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do należytego jej
wykonywania nie czyni zadość jego zaleceniom. Wykonawcy przysługuje wówczas
wyłącznie wynagrodzenie za wykonane usługi do czasu rozwiązania umowy;
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:
1) Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………..;
2) Ze strony Wykonawcy: …………………………………………….. .
§8
Kary Umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy za odstąpienie
od Umowy lub jej wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
2) 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy
dzień zwłoki
Wykonawcy w dostarczeniu zgodnie z niniejszą Umową
Przedmiotu Umowy;
3) 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień
zwłoki Wykonawcy w usunięciu wykrytej wady w Przedmiocie Umowy w
terminie wskazanym w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy.
2. W przypadku, gdy szkoda, jaką poniesie Zamawiający w związku z nienależytym
wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę przekroczy wysokość kar umownych
wskazanych w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej karę umowną.
§9
Zmiany postanowień zawartej umowy
1. Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy dopuszczone są w następujących
przypadkach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w Zapytaniu ofertowym
oraz określa warunki zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru
Umowy, dotyczy to takich zmian jak:
a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich
zaniechanie przez właściwe organy mające zgodnie z przepisami wpływ na
wykonanie zamówienia , które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
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b) opóźnienia przez Zamawiającego w przekazaniu całości lub części
dokumentów do digitalizacji;
c) zmian w sposobie lub wysokości dofinansowania Umowy;
d) zmian formalno-organizacyjnych Stron;
e) wystąpienia okoliczności siły wyższej, rozumianej jako wydarzenie lub
okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej
przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiającemu. – przedłużenie terminu na wykonanie
świadczenia Wykonawcy nastąpi stosownie do przyczynienia się
okoliczności siły wyższej do opóźnienia;
f) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia
wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
postanowień,
g) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie
spowodowanym wprowadzeniem zmian;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców,
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2.

3.

4.

5.

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 musi być złożony na
piśmie i uzasadniony przez stronę występującą z propozycją zmiany z
uwzględnieniem warunków określonych w ust. 3 i 4.
Propozycja zmiany terminu, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w
ust. 1 może polegać na przesunięciu terminu wykonania Umowy jedynie o okres
trwania określonych wyżej przeszkód.
Propozycja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, z powodu zaistnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit c), ust. 2, 3 i 5 zostanie wyliczona proporcjonalnie do
zakresu i pracochłonności zmiany w stosunku i w oparciu o dotychczasowe
wynagrodzenie Wykonawcy.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 10
Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia 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 daty powzięcia
wiadomości o takich okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych usług, które stanowią
przedmiot niniejszej umowy.
3. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
1) zaniechania realizacji Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymania
wykonywania Umowy przez okres dłuższy niż 15 dni;
2) niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w
Umowie, po zażądaniu przez Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i
wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu.
4. Postanowienia o odstąpieniu od Umowy nie umniejszają innych praw Zamawiającego
określonych w Umowie lub na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni
od daty powzięcia wiadomości o podstawach do jego wykonania.
§ 11
Autorskie prawa majątkowe dotyczące utworów powstałych przy realizacji Umowy
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
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1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy,
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela
Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy
Zamawiającemu, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z
realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu cyfrowego(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym
techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i
cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną ,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk
komputerowych
oraz
do
sieci
multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadawanie za pośrednictwem satelity,
h) reemisja,
i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór
utrwalono,
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów
promocyjnych i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach
pozasądowych,
l) wprowadzanie zmian, skrótów,
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i
lektora,
n) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów
samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie
ust.1 pkt 2.
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5. Nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty
wytworzone przez Wykonawca a w ramach realizacji Umowy. Wykonawca może
zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich
używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Umowy,
powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom,
oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody
wystawionej na piśmie.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów
ustawy o Prawie autorskim i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory
przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
§ 12 Postanowienia Końcowe
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony będą
rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, spory
podlegać będą rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki do umowy:
1. Szczegółowy zakres usług zamówienia oraz minimalnych parametrów technicznych
dotyczących plików wynikowych
2. Formularz ofertowy
3. Protokół odbioru końcowego
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do IPU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja i edycja cyfrowa zbiorów opisanych w
punkcie 2 poniżej, zgodnie z zasadami i minimalnymi wymaganiami parametrów
opisanymi dla poszczególnych rodzajów zbiorów w punkcie 3 poniżej oraz
opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kopii archiwizacyjnych plików
wynikowych na nośnikach wskazanych w punkcie 4 poniżej.
2. Zbiory podlegające Zamówieniu
Zamawiający wymaga, aby usługi wymienione w punkcie 1 powyżej zostały
wykonane dla zbioru składającego się z:
1) Nośników magnetycznych z zapisem audiowizualnym, w tym:
a) nośników typu VHS, w liczbie 299 sztuk i łącznym czasie trwania
zapisanych materiałów filmowych nie przekraczającym 750h,
b) nośników typu Betacam SP, w liczbie 5 sztuk i łącznym czasie trwania
zapisanych materiałów filmowych nie przekraczającym 2h,
c) nośników typu U-matic, w liczbie 4 sztuk i łącznym czasie trwania
zapisanych materiałów filmowych nie przekraczającym 3h,
d) nośników typu LVC, w liczbie 40 sztuk i łącznym czasie trwania
zapisanych materiałów filmowych nie przekraczającym 62h,
e) nośników typu VC-45, w liczbie 8 sztuk i łącznym czasie trwania
zapisanych materiałów filmowych nie przekraczającym 4,5h
f) 1 nośnika typu VCC i czasie trwania zapisanych materiałów filmowych
nie przekraczającym 1h,
2) Taśm światłoczułych (kopii pozytywowych i dup pozytywowych) z zapisem
obrazu filmu, w tym:
a) taśm 35 mm w liczbie 2 sztuk i łącznym czasie trwania zapisanych
materiałów filmowych nie przekraczającym 10’,
b) taśm 16 mm w liczbie 36 sztuk i łącznym czasie trwania zapisanych
materiałów filmowych nie przekraczającym 6h,
3) Kaset magnetofonowych z magnetycznym zapisem materiałów dźwiękowych
w liczbie 40 sztuk kaset i łącznym czasie trwania zapisanych materiałów
filmowych, nie przekraczającym 40h,
4) Plakatów w formacie od A0 do A4, w łącznej liczbie 106 sztuk.
5) Zdjęć w formacie od A6 do A2, w łącznej liczbie 3.500 sztuk, przy czym cena
powinna zostać zróżnicowana ze względu na ilość: pojedyncza sztuka, do 500
szt., powyżej 1.000 szt.
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3. Minimalne wymagania dotyczące technologii wykorzystanej w procesie
digitalizacji, parametrów technicznych plików wynikowych oraz zakresu edycji
cyfrowych plików wynikowych
1) Wymagania dotyczące procesu digitalizacji
a) Dla procesu digitalizacji nośników opisanych w punkcie 2 ppkt. 1
powyżej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził
proces digitalizacji z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń,
zgodnych z technologią zapisu dla każdego z typów wymienionych
nośników, pozwalających na digitalizację wszystkich wymienionych
nośników w sposób bezstratny w warstwie zapisanego na nich obrazu i
dźwięku,
b) Dla procesu digitalizacji nośników opisanych w punkcie 2 ppkt. 2
powyżej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził
proces digitalizacji z wykorzystaniem skanerów taśmy filmowej,
przystosowanych do archiwalnych materiałów filmowych, poprzez
wyposażenie w bramkę archiwalną lub inną technologię, pozwalającą
na skanowanie obrazu wraz z perforacją, bezpośrednio do postaci
sekwencji plików w formacie DPX 2K/4K 10bit logarytm lub DPX
2K/4K 16bit liniowy, reprezentujących kolejne, pojedyncze klatki
obrazu filmu. Zamawiający wymaga także, aby skanowanie zostało
przeprowadzone z wykorzystaniem skanera wyposażonego w światło
LED, skanującego w trybie pobierającym informacje dotyczące obrazu
osobno dla każdego z kanałów RGB oraz w przypadku kolorowych
materiałów filmowych, pozwalającym na zapisanie czwartego kanału
zawierającego mapę uszkodzeń.
c) Dla procesu digitalizacji nośników opisanych w punkcie 2 ppkt. 3
powyżej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził
proces digitalizacji materiałów audialnych z wykorzystaniem
profesjonalnych urządzeń, pozwalających na bezpośredni zapis pliku
wynikowego digitalizacji w sposób bezstratny dla parametrów
technicznych materiałów dźwiękowych zapisanych na nośnikach
magnetycznych.
d) Dla procesu digitalizacji nośników opisanych w punkcie 2 ppkt. 4
powyżej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził
proces digitalizacji z wykorzystaniem skanerów umożliwiających na
bezpośrednie zeskanowanie całego obrazu w formacie A1 w
rozdzielczości optycznej nie mniejszej niż 600 dpi.
2) Minimalne parametry techniczne materiałów wynikowych procesu digitalizacji
oraz zakres edycji cyfrowej:
a) Zamawiający wymaga, aby digitalizacja nośników opisanych w
punkcie 2 ppkt. 1 powyżej, została wykonana do plików
reprezentujących kompletny materiał zapisany na każdym z nośników,
o parametrach nie niższych niż:
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a. Kontener: .mov (QuickTime – format kodowania obrazu lub
równoważny zapewniający ten sam format kodowania)
b. Kodek obrazu: Prores 422HQ
c. Rozdzielczość: nie niższa niż SD (720x576)
d. Kodek dźwięku: Uncompressed
e. Parametry dźwięku: 16bit, 48 kHz
f. Liczba kanałów dźwięku: 2.0 (Stereo)
g. Prędkość odtwarzania: 25fps
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w procesie edycji cyfrowej,
Wykonawca podzielił wszystkie pliki wynikowe procesu digitalizacji
nośników na pojedyncze materiały, zapisane do osobnych plików o
parametrach nie niższych niż opisane w punkcie 3 ppkt. 2a) powyżej
oraz jednocześnie przygotował stereofoniczne pliki podglądowe w
formacie MP4 H264, o progresywnej kolejności wyświetlania linii,
kompresji obrazu wykonanej w trybie CBR i nie mniejszej niż 10mbps,
kompresji dźwięku w kodeku AAC 320kbps, 48 kHz
b) Zamawiający wymaga, aby digitalizacja nośników opisanych w
punkcie 2 ppkt. 2 powyżej, została wykonana do plików
reprezentujących kompletny materiał zapisany na każdym z nośników,
o parametrach nie niższych niż:
a. Natywne pliki skanów obrazu wraz z perforacją, w formacie
DPX 10bit logarytm lub DPX 16bit liniowy, w których
rozdzielczość klatki obrazu bez perforacji nie mniejszej niż:
 2K dla taśmy filmowej 16mm,
 4K dla taśmy filmowej 35mm,
b. W przypadku obecnego na taśmie optycznego zapisu dźwięku
w postaci widocznego widma dźwięku, Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca przeprowadził proces digitalizacji dźwięku z
widma do postaci pliku WAV PCM o parametrach nie
mniejszych niż: 96 kHz, 24bit mono dla każdego z kanałów
dźwięku,
zsynchronizowanego
z
pierwszą
klatką
zeskanowanego obrazu,
c. Pliki reprezentujące cały obraz zeskanowany z taśmy filmowej,
połączone ze zdigitalizowanym dźwiękiem (jeżeli dotyczy),
zakodowane w następujących parametrach:
 Kontener: .mov (QuickTime – format kodowania obrazu
lub równoważny zapewniający ten sam format
kodowania)
 Kodek obrazu: Prores 422HQ
 Rozdzielczość: 2K
 Kodek dźwięku: Uncompressed (jeżeli dotyczy)
 Parametry dźwięku: 16bit, 48 kHz (jeżeli dotyczy)
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 Liczba kanałów dźwięku: 2.0 (Stereo)
 Prędkość odtwarzania: 24fps
d. Stereofoniczne pliki podglądowe w formacie MP4 H264, o
progresywnej kolejności wyświetlania linii, kompresji obrazu
wykonanej w trybie CBR i nie mniejszej niż 10mbps, kompresji
dźwięku w kodeku AAC 320kbps, 48 kHz
c) Zamawiający wymaga, aby digitalizacja nośników opisanych w
punkcie 2 ppkt. 3 powyżej, została wykonana do plików
reprezentujących kompletny materiał zapisany na każdym z nośników,
o parametrach nie niższych niż WAV PCM, 96 kHz, 24 bit, Stereo.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby w procesie edycji cyfrowej,
Wykonawca podzielił wszystkie pliki wynikowe procesu digitalizacji
nośników na pojedyncze materiały, zapisane do osobnych plików o
parametrach nie niższych niż pliki wyjściowe oraz dodatkowo
przygotował pliki w formacie MP3, 48 kHz, 256 kbps, Stereo.
d) Zamawiający wymaga, aby digitalizacja nośników opisanych w
punkcie 2 ppkt. 4 powyżej, została wykonana do następujących plików
o parametrach nie niższych niż:
a. TIFF 600dpi, 24 bit (po 8 bit na każdy kanał RGB), w
oryginalnym rozmiarze
b. PDF 300dpi w skali 1:4 do rozmiaru pliku TIFF.
e) Zamawiający wymaga, aby digitalizacja nośników opisanych w
punkcie 2 ppkt. 5 powyżej, została wykonana do następujących plików
o parametrach nie niższych niż:
a. Skanowanie z wykorzystaniem skanerów przeznaczonych do
digitalizacji fotografii, umożliwiający przeprowadzenie
skanowania z minimalną gęstością optyczną na poziomie D:
3,5;
b. Nadanie każdemu z plików nazw zgodnych z sygnaturami
skanowanych obiektów:
 Format do A4, czarno-biały:
- digitalizacja do pliku w formacie TIFF 900 dpi o głębi
tonalnej 16 bit w skali szarości;
- przygotowanie pliku podglądowego w formacie JPG
300 dpi, w jakości 90.
 Format A4 i wyżej, czarno-biały:
- digitalizacja do pliku w formacie TIFF 600 dpi o głębi
tonalnej 16 bit w skali szarości;
- przygotowanie pliku podglądowego w formacie JPG
300 dpi, w jakości 90.
 Format do A4, kolorowy:
- digitalizacja do pliku w formacie TIFF 900 dpi o głębi
tonalnej minimum 8 bit na kanał koloru, dająca w sumie
24 bit;
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- przygotowanie pliku podglądowego w formacie JPG
300 dpi, w jakości 90.
 Format A4 i wyżej, kolorowy:
- digitalizacja do pliku w formacie TIFF 600 dpi o głębi
tonalnej minimum 8 bit na kanał koloru, dająca w sumie
24 bit;
- przygotowanie pliku podglądowego w formacie JPG
300 dpi, w jakości 90.
4. Wymagania dotyczące nazewnictwa plików, opracowania kopii archiwizacyjnych
i gwarancji świadczonej przez Wykonawcę
1) Nazewnictwo plików
Zamawiający wymaga, aby nazwy plików wynikowych procesu digitalizacji
pozwalały na ich jednoznaczną identyfikację z nośnikami, poprzez:
a) W przypadku braku numerów ewidencyjnych nośników poddawanych
digitalizacji, nadanie i oznaczenie nośników nowych numerów i
zastosowanie ich w powoływanych nazwach digitalizowanych plików,
b) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej listy zawierającej nazwy
plików przyporządkowane odpowiadającym im nośnikom,
c) W przypadku edycji cyfrowej, w wyniku której Wykonawca przekaże
Zamawiającemu więcej niż jeden plik o takich samych parametrach
technicznych dla danego nośnika, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca w nazwie plików uwzględnił liczbę porządkową
odpowiadającą kolejności każdego z materiałów na nośniku
źródłowym.
2) Opracowanie kopii archiwizacyjnych
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wszystkie materiały
wynikowe procesu digitalizacji i edycji cyfrowej wraz z wygenerowanymi
sumami kontrolnymi (md5) na nośnikach dyskowych HDD, o prędkości nie
mniejszej niż 5600 obrotów, w obudowach wyposażonych w interfejs USB 3.0
i sformatowanych w systemie plików NTFS.
3) Zakres gwarancji świadczonej przez Wykonawcę.
W ramach świadczonej usługi, Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace. Zarówno związane z
procesami digitalizacji, edycji cyfrowej jak i przygotowania plików
wynikowych. Gwarancja obejmuje udostępnienie zarchiwizowanych plików,
które zostały usunięte/zniszczone lub
wystąpił brak możliwości ich
odtworzenia.
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Załącznik nr 3 do IPU

PROTOKÓŁ Z ODBIORU KOŃCOWEGO
W dniu ………………………., dokonano komisyjnego odbioru przedmiotu Umowy nr
………….…. z dnia ………………
Odbioru dokonała Komisja Odbioru w składzie:
Ze strony Wykonawcy: - .............................................. - ..............................................
Ze strony Zamawiającego: - .............................................. - ..............................................
Pkt 1. Komisja potwierdza, że usługa została wykonana zgodnie z Umową nr
…………..…./…. z dnia ………………
Pkt 2. Z dniem podpisania niniejszego protokołu, Komisja uznaje, że przedmiot umowy nr
………….…. z dnia ……………. został odebrany bez zastrzeżeń.
Pkt 3. Podpisanie przez Zamawiającego niniejszego Protokołu bez zastrzeżeń uprawnia
Wykonawcę do wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT zgodnej z Umową
…………………. z dnia ………………. .
Pkt. 4. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
Protokół podpisali:
Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy

1. ............................................

1. .........................................

2. ............................................

2. .........................................

Data podpisania protokołu ……………………………………
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