Wzór z dnia 19.04.2017r.
Umowa subskrypcji aktualizacji oprogramowania OMEGA-PSIR
Plan Standardowy
zawarta w Warszawie dnia ……………………. r. pomiędzy:
Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska,
z siedzibą w Warszawie (00-665) przy ul. Nowowiejskiej 15/19, reprezentowanym przez:
Dziekana prof. dr hab. Krzysztofa Zarembę
zwanym dalej „Dostawcą”
a
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej „Odbiorcą”,
(„Dostawca” i „Odbiorca” wspólnie zwane będą w treści niniejszej umowy „Stronami”)
Strony mając na uwadze, iż:
1) Dostawca realizował oprogramowanie OMEGA-PSIR ze środków publicznych w ramach
projektu strategicznego SYNAT;
2) Oprogramowanie OMEGA-PSIR zostało wdrożone na Politechnice Warszawskiej i jego
funkcjonalność jest powszechnie dostępna;
3) Odbiorca jest zainteresowany wdrożeniem oprogramowania na potrzeby swojej uczelni;
4) Strony dnia ………….. zawarły w Warszawie Umowę licencyjną oprogramowania
OMEGA-PSIR;
postanowiły na podstawie § 2 ust. 7 wymienionej wyżej umowy, co następuje:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na udzieleniu Odbiorcy bieżącego dostępu do
aktualizacji oprogramowania OMEGA-PSIR.
2. Zasady licencjonowania oprogramowania OMEGA-PSIR ustalone są mocą odrębnej
umowy licencyjnej.
§ 2.
Warunki umowy
1. W ramach umowy Dostawca zobowiązuje się publikować aktualizacje systemu, co
najmniej 4 razy w roku kalendarzowym.
2. Dostawca może zdecydować o opublikowaniu dodatkowych aktualizacji.
3. W skład aktualizacji wchodzić będą:
a. korekta błędów, co najmniej krytycznych tj. uniemożliwiających poprawną pracę
systemu, dla których nie można zaproponować alternatywnej metody wykonania
pożądanej czynności;
b. zmiany wynikające z konieczności dostosowania do zmian prawa, w szczególności
zasad oceny jednostki wg MNiSW;

nowe funkcjonalności w zakresie ustalonym przez Dostawcę;
baza konferencji;
baza czasopism (obejmuje listy A, B i C z MNiSW);
wszystkie skrypty definiujące funkcjonalność Bazy Wiedzy (kontrola poprawności
danych, kontrola dostępu, formularze, itp.) w formie zastosowanej w Bazie
Wiedzy Politechniki Warszawskiej;
g. dokumentacja instalacyjna oraz dokumentacja użytkownika w zakresie dostępnym
na Politechnice Warszawskiej.
c.
d.
e.
f.

4. Aktualizacje będą publikowane w repozytorium oprogramowania Dostawcy, do którego
dane dostępowe zostaną przekazane Odbiorcy w dniu podpisania umowy. Dostawca
zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy o umieszczeniu aktualizacji
oprogramowania.
5. Na życzenie Odbiorcy, Dostawca przekaże Odbiorcy obraz maszyny wirtualnej
zawierający skonfigurowany system OMEGA-PSIR gotowy do uruchomienia w
infrastrukturze informatycznej Odbiorcy.
6. Ponadto Dostawca umożliwi wsparcie w zakresie użytkowania oprogramowania
OMEGA-PSIR przez forum użytkowników systemu.
§ 3.
Czas trwania umowy i opłaty
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, który jest podzielony na okresy
subskrypcji.
2. Subskrypcja rozpoczyna się w dniu podpisania umowy.
3. W roku podpisania umowy okres subskrypcji trwa do końca roku, w którym podpisano
umowę, w następnych latach okres subskrypcji obejmuje kolejny rok kalendarzowy.
4. Roczna opłata subskrypcji obowiązująca w chwili podpisania umowy wynosi netto
…………….. PLN (słownie: netto …………………………………………….…… PLN).
W ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zostanie wystawiona przez Dostawcę
faktura pro forma.
5. W pierwszym roku subskrypcji opłata liczona jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych od
dnia podpisania umowy do 31 grudnia roku podpisania umowy.
6. W przypadku realizacji przez Dostawcę wdrożenia systemu OMEGA-PSIR w jednostce
Odbiorcy, opłata subskrypcyjna w roku rozpoczęcia wdrożenia pokryta jest w ramach
umowy wdrożeniowej.
7. Opłata za kolejne okresy subskrypcji może ulec zmianie. Na 30 dni przed rozpoczęciem
każdego kolejnego okresu subskrypcji zostanie wystawiona przez Dostawcę faktura pro
forma wg obowiązującej w danym roku opłaty.
8. Faktury należy opłacać w ciągu 30 dni od chwili dostarczenia ich do Odbiorcy. Opłacenie
faktury jest jednoznaczne z przedłużeniem umowy na kolejny roczny okres subskrypcji.
9. Rozwiązanie umowy przez Odbiorcę może nastąpić poprzez nieopłacenie w terminie
opłaty za kolejny rok aktualizacji.
10. Rozwiązanie umowy przez Dostawcę może nastąpić w dowolnym momencie, jako skutek
naruszenia warunków licencyjnych przez Odbiorcę. W przypadku stwierdzenia naruszenia
warunków licencyjnych Dostawca wzywa Odbiorcę do usunięcia naruszenia w ciągu
dwóch tygodni lub przywrócenia stanu zgodnego z Umową. Wezwanie zawiera wskazanie
nieprawidłowości i jest wysłane pisemnie na adres Odbiorcy. Czas, w którym Odbiorca
musi usunąć nieprawidłowości liczony jest od daty odbioru wezwania przez Odbiorcę.

Jeżeli Odbiorca nie usunie naruszeń, Dostawca ma prawo rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, Odbiorca utraci dostęp do kolejnych
aktualizacji i nie będzie mógł domagać się zwrotu opłaty z tytułu niepełnego
wykorzystania okresu subskrypcji, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.
§ 4.
Ograniczenie odpowiedzialności
1. Pozostają w mocy wszystkie ograniczenia zawarte w umowie licencyjnej,
w szczególności:
a. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zainstalowania, jak również za
skutki zaniechania w zainstalowaniu przedmiotowych aktualizacji przez Odbiorcę.
b. Niezależnie od pozostałych ograniczeń wyrażonych w Umowie, wszelka
odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania
niniejszej Umowy lub obowiązków dodatkowych przyjętych na siebie przez
Dostawcę, jak również skutków instalowania i wykorzystywania
Oprogramowania przez Odbiorcę, ograniczona jest do kwoty stanowiącej
równowartość opłaty uiszczonej przez Odbiorcę w ramach oddzielnie zleconych
usług dodatkowych.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Odbiorcy.
5. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa dla Odbiorcy i jeden dla Dostawcy.
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