
UMOWA nr: __/IN/2019-_______ 

Zawarta w dniu __-__-2019 r.  pomiędzy: 

Miastem Konin z siedzibą przy Plac Wolności 1, 62-500 Konin, posiadającym numer  

NIP 665-28-99-834, REGON: 311019036, reprezentowanym przez Piotra Korytkowskiego - 

Prezydenta Miasta Konina z upoważnienia którego działa: 

Marek Zawidzki – Sekretarz Miasta Konina 

zwanym dalej „Licencjobiorcą", 

a: 

………………………z siedzibą w ………………………. (kod pocztowy ), przy ulicy 

………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy, pod nr KRS …………………….. o 

kapitale zakładowym w wysokości ….….…………….zł, NIP ………………………, REGON 

………………………, 

zwaną dalej „Licencjodawcą", 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest zakup wyspecyfikowanych dalej licencji w wersji elektronicznej 

oraz usług wsparcia Veeam zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, 

stanowiącymi załączniki nr ….. i nr …… do umowy. 

1. Licencjodawca oświadcza, że ma prawo do sprzedaży oprogramowania Veeam, będącego 

przedmiotem niniejszej umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Licencjodawca dostarczy: 

- 3 licencje „P-VBRENT-VSP0000-UB” - Veeam Backup & Replication Enterprise Upgrade 

from Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle- Public Sector  

- 9 licencji „V-VBRENT-VSP01PE-UB” - Production (24/7) Maintenance Edition Upgrade 

from Veeam Backup Essentials Enterprise to Veeam Backup & Replication Enterprise - ONE 

year 

- 6 licencji „P-VBRENT-VSPP000-00” - Veeam Backup & Replication Enterprise - Public 

Sector . 1 year of Production 24/7 Support is included. 

- 6 licencji „V-VBRENT-VSP02PP-00” - 2 additional years of Production (24/7) 

maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Enterprise (includes first years 24/7 

uplift) 

- 60 licencji „V-VBRENT-VSP0PMR-00” - Monthly Production (24/7) Maintenance 

Renewal (includes 24/7 uplift)-Veeam Backup & Replication Enterprise 
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§ 2 

1. Licencjodawca zrealizuje przedmiot umowy wyszczególniony w § 1 w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

2. Licencjobiorca może założyć konto w portalu Veeam klienta końcowego. 

3. Licencjodawca dostarczy licencje i wsparcie w wersji elektronicznej i pojawią się 

automatycznie  w portalu Veeam klienta końcowego w formie umożliwiającej ich wdrożenie 

oraz wykonanie ich kopii zapasowych. 

 

§ 3 

1. Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie 

……………. zł (słownie:…………….) brutto. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, 

dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, wynagrodzenie za licencje, realizacją 

oferowanych usług oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług 

VAT.  

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołów Odbioru 

bez zastrzeżeń. 

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Licencjodawcy wskazane w fakturze w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Licencjobiorcę prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z podpisanymi przez Licencjobiorcę Protokołem Odbioru przedmiotu umowy. 

§ 4 

 

1. Zakupione Licencje dotyczące rozwiązań Veeam są licencjami wieczystymi,  których używa 

się w przypadku rozwiązań opartych na gniazdach procesorów. 

2. Zakupione Licencje na usługę konserwacji (wsparcia) zapewniają: 

- dostęp do aktualizacji produktów i nowych wersji głównych, 

- wydania produktów zapewniające zgodność z platformami VMware vSphere i Microsoft 

Hiper-V, 

- dostęp do pomocy technicznej firmy Veeam, dostęp do portalu wsparcia Veeam oraz 

wsparcia udzielanego telefonicznie, 

- dostęp do portalu zarządzania kluczami licencyjnymi, 

3. Usługi serwisowe dla oprogramowania Veeam będą świadczone przez doświadczonych 

specjalistów.  
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4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy rękojmi na prawidłowe działanie dostarczonych 

licencji i oprogramowania liczonej od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru. 

5. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy rękojmi na prawidłowe działanie usługi 

konserwacji (wsparcia, pomocy technicznej) liczonej od dnia podpisania przez Strony 

Protokołu Odbioru na okres trwania wykupionej usługi. 

6. Licencjobiorca może zgłaszać nieprawidłowe działanie oprogramowania (awarię 

oprogramowania), problemy techniczne i inne problemy w godzinach wskazanych przez 

firmę Veeam dla zakupionej licencji na wsparcie techniczne przez cały okres trwania 

wykupionej usługi. 

7. Zgłoszenie awarii oprogramowania może być dokonywane przez Licencjobiorcę w postaci: 

zgłoszenia telefonicznego, zgłoszenia z wykorzystaniem serwisu www (portalu pomocy 

technicznej Veeam) po zalogowaniu się na swoje konto.  

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Licencjodawcę z przyczyn nie leżących po 

stronie Licencjobiorcy, bądź odstąpienia od umowy przez Licencjobiorcę z przyczyn 

leżących po stronie Licencjodawcy, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia 

Licencjobiorcy tytułem kary umownej 15% całkowitej wartości brutto wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy przekroczy 14 dni, Licencjobiorca ma prawo 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a Licencjodawca zobowiązany będzie do zapłaty 

kary umownej w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 

ust. 1 umowy. 

3. Licencjodawca zapłaci Licencjobiorcy karę umowną w przypadku niedotrzymania 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w  § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy opóźnienia, jednak nie więcej niż kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust.1. 

4. W przypadku opóźnienia Licencjodawcy w wykonywaniu zobowiązań gwarancyjnych 

w stosunku do terminów określonych w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy, Licencjodawca 

zapłaci Licencjobiorcy karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

5. Dopuszcza się potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Licencjodawcy. 
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6. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Licencjodawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość naliczonej kary umownej nie pokryje wyrządzonej szkody. 

7. Licencjobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku wszczęcia wobec Licencjodawcy postępowania upadłościowego, układowego 

lub w przypadku upadłości bądź otwarcia likwidacji Licencjodawcy albo wykreślenia 

Licencjodawcy z właściwego rejestru. 

 

§ 6  

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia 

takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 

dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego 

wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu zamówienia. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego 

 

 LICENCJOBIORCA     LICENCJODAWCA 

 


