UMOWA nr PAN.BFB.S.ZT….022.2022
Sporządzona w dniu sierpnia 2022 r. w Warszawie pomiędzy:
Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy
Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083,
reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców
KRS, którego odpis stanowi Załącznik nr 2 do umowy,
łącznie zwanymi „Stronami”, osobno także „Stroną”
została zawarta umowa o następującej treści:
Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia dostawa jest licencji wieczystej Veeam Backup &
Replication Universal License dla sektora edukacji. Includes Enterprise Plus Edition
features dla 110 instancji wraz ze wsparciem technicznym na okres 12 miesięcy
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia … r.
2. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych należy przez nie rozumieć
kolejne dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
dni uznanych za wolne u Zamawiającego.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o „Licencjach” należy przez to rozumieć uprawnienia do
ich aktualizacji i legalnego korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania
w zakresie, o którym mowa w ust. 1 na zasadach określonych w umowie na warunkach
i polach eksploatacji wskazanych w treści licencji przez producenta oprogramowania.
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§ 2.
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do zawarcia niniejszej umowy na
warunkach w niej ustalonych.
2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym też na zasadach określonych w licencji, nie będzie
naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym majątkowych praw
autorskich, patentów ani praw do baz danych, uniemożliwiając Zamawiającemu
korzystanie z oprogramowania.
3. Licencja, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, będzie miała charakter licencji
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieograniczonej czasowo. Zakres
uprawnień wynikających z licencji, w tym pola eksploatacji, powinien być tożsamy
z zakresem

licencji

standardowo

udzielanych

przez

producenta

na

to

oprogramowanie lub szerszy.
4. W przypadku wypowiedzenia Licencji na oprogramowanie lub jego aktualizację
pomimo braku istotnego naruszenia warunków licencji przez Zamawiającego,
Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego tytułu szkodę oraz w ramach
wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 zapewni nową licencję bezterminową.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w przypadku oprogramowania, którego nie
jest producentem, uzyskał zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez
producenta na korzystanie z oprogramowania lub jego aktualizacji, w tym na
przekazanie dokumentów zawierających warunki licencji.
6. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób
trzecich

zgłaszających

wobec

Zamawiającego

w

związku

z

przekazaną

dokumentacją, czy też innymi utworami przekazanymi Zamawiającemu w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w tym zarzucając naruszenie praw własności
intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie
sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym także ewentualne koszty
zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań.
W szczególności w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu
naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania
w charakterze strony pozwanej.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
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8. Wykonawca zobowiązany będzie do ustosunkowania się bez zbędnej zwłoki do
pytań i wniosków Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie
później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania
zapytania.
§ 3.
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za przedmiot niniejszej umowy
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§ 4.
REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 r.,
zgodnie z zasadami określonymi poniżej, a w zakresie serwisu przedmiot
zamówienia będzie świadczony przez okres 12 miesięcy od daty dostawy.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w ust. 1, za
pomocą poczty elektronicznej na adres asi@pan.pl dokumenty potwierdzające
nabycie przez Zamawiającego Przedmiotu umowy.
3. Przejście na Zamawiającego praw wynikających z licencji następuje z chwilą odbioru
przez

Zamawiającego

oprogramowania.

Za

prawidłowe

dostarczenie

oprogramowania uznaje się przekazanie Zamawiającemu nośników danych
z oprogramowaniem lub udostępnienie oprogramowania na stronie producenta
celem samodzielnego pobrania przez Zamawiającego.
4. Zamawiający potwierdzi otrzymanie informacji, o których mowa w ust. 2 umowy oraz
ust. 3 umowy w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od jej odebrania na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy: ……………………………..
5. Wykonawca wystawi fakturę na kwotę określoną w § 5 Umowy za prawidłową
realizację przedmiotu zamówienia najpóźniej w ciągu 14 dni od daty uzyskania
potwierdzenia od Zamawiającego, o którym mowa ust. 4 umowy.
§ 5.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Z

tytułu

należytego

wykonania

umowy

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie brutto w wysokości …. zł (słownie złotych: ….) w tym podatek VAT
o stawce 23% w wysokości: … zł (słownie złotych: …).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy i obejmuje
wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
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3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 1
umowy regulowane będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne
(w skutek potrącenia), o ile taka forma zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez
Zamawiającego.
§ 6.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, a w przypadku częściowego
odstąpienia – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
którego dotyczy odstąpienie. Wraz z naliczeniem kary umownej z tytułu
odstąpienia wygasają roszczenia Zamawiającego do naliczenia kar umownych
z innych tytułów.
2) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu
określonego w § 4 ust. 1 umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet
w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara.
4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do
Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek
wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania takiej noty, o ile taka forma pokrycia kar
umownych zostanie wybrana na podstawie ust. 4.
6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
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7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące
następstwem działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie
nadzwyczajne zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu,
niemożliwe do przewidzenia (prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji
uznano za nikłe), zaś jego skutki są niemożliwe do zapobieżenia; jako siłę wyższą
traktuje się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy, powódź) oraz akty
władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie), jak też niektóre
zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, ataki terrorystyczne) lub napaści
zbrojne.
§ 7.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości gdy:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 1
przekracza 10 dni kalendarzowych;
2) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami,
nienależycie lub w realizowanych pracach nie stosuje się do postanowień umowy
i nie zmienia sposobu wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez
Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego
w terminie określonym w tym wezwaniu;
3) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności;
4) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 6 umowy przekroczy 30% łącznej
kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy;
5) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie
Wykonawcy i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu.
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy może zostać złożone
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że
w umowie przewidziano inny termin).
3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres
wskazany w nagłówku umowy.

§ 8.
PODWYKONAWSTWO
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Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania
przedmiotu umowy osobom trzecim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich
działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania.

§ 9.
POUFNOŚĆ INFORMACJI
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem
umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie
„Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do
danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane
Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na
ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest
wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych
Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub
w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed
ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie
umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy
których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych,
o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także
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do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków
w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do
poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty,
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania
ochronne.
7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy
(przekazując Zamawiającemu protokół z tej

czynności) wszelkie nośniki

zawierające Informacje Poufne.
8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak
również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad
zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas
wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 10.
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad
realizacją umowy, koordynowania prac związanych z realizacją umowy i bieżących
kontaktów z Wykonawcą jest:
- …., tel.(22) ….,
e-mail:….
- …, tel. (22) …,
e-mail:……
2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich
czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy jest :
- …, tel. (22) …,
e-mail:……
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2
lub ich danych kontaktowych będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej
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Strony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną pod rygorem bezskuteczności
zmiany.
4. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego pod rygorem
bezskuteczności zmiany poinformowania o tym drugiej Strony.
§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z Umową lub w wyniku jej
realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione
przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego).
2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
3. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie spory wynikłe z umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Odpis z KRS dot. Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca
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