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UMOWA NR …………………
na Zakup licencji systemu SAP Business Suite
(„Umowa”)

zawarta w Konstancinie – Jeziornie, dnia ____________ 201_ r.
pomiędzy Wykonawcą:
………………………………………………………………………………………………………adres:……………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………KRS:…………………………,NIP:………………………
…,REGON…..………………………Kapitał
zakładowy
….…………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
......................................................................................

.......................................................................................
a Zamawiającym:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną, używającą nazwy skróconej: PSE S.A., z siedzibą w
Konstancinie – Jeziornie, adres: 05-520 Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000197596, NIP 526-27-48-966, REGON
141629177, Kapitał zakładowy: 9 605 473 000,00 zł w pełni opłacony, którą w niniejszej Umowie
reprezentują:
.......................................................................................

……………………………………………………………….

zwanymi dalej Stronami.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.1

Przedmiotem Umowy jest:
1.1.1
nabycie w drodze sprzedaży licencji systemu SAP Business Suite:
a) 51 (pięćdziesięciu jeden) licencji kategorii II (Professional User),
b) 18 (osiemnastu) licencji na produkt SAP Sales and Services Order Processing (po
1000 zleceń sprzedaży),
c) 25 (dwudziestu pięciu) licencji na produkt SAP Purchase Order Processing (po 1000
zamówień kupna),
1.1.2
Opis, warunki i funkcjonalność nabywanych licencji SAP, o których mowa w ust. 1.1.1
powyżej, określa Załącznik nr 1 do Umowy.
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1.2

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

Licencje na nowe produkty SAP, nabyte przez PSE S.A. na podstawie Umowy, będą dostarczone
w terminie do dwóch tygodni od daty zawarcia Umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu 1
stycznia 2017 roku.
WYNAGRODZENIE
§2
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w postaci ceny sprzedaży
dostarczonych licencji, określonej w ust. 2.2.
Cena sprzedaży (wartość) dostarczonych w ramach niniejszej Umowy licencji wynosi
łącznie……………………………
zł
(słownie
złotych:
…………………………………
……….……………………….) w tym:
2.2.1 51 licencji SAP Business Suite Professional User
– ……………. zł.
2.2.2 18 licencji SAP Sales and Services Order Processing – …………… zł.
2.2.3 25 licencji SAP Purchase Order Processing
– …………… zł.
Cena sprzedaży licencji (pkt 2.2) jest płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej przez
Wykonawcę po dostarczeniu licencji Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.
Strony wskazują następujące rachunki bankowe do realizacji płatności w złotych polskich,
wynikających z Umowy:
2.4.1 Zamawiający:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona PSE S.A.)
05-520 Konstancin-Jeziorna,
ul. Warszawska 165
nazwa banku kontrahenta
Bank Pekao S.A.
numer rachunku bankowego
56 1240 5918 1111 0000 4913 7468
Swift Code
PKOPPLPW
2.4.2 Wykonawca:
[ _____________________________________ ] (nazw skrócona: [ ________ ]
[ ____________________ ],
[ ____________________ ],
nazwa banku kontrahenta
[ ________________ ]
numer rachunku bankowego
[ ______________________________ ]
Swift Code
[ _______________ ]
Zmiana instrukcji płatniczych określonych w ust. 2.4, w szczególności rachunku bankowego może
zostać dokonana przez każdą ze Stron poprzez dostarczenie oryginału pisemnego zawiadomienia
o takiej zmianie, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony. Do
zawiadomienia należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
wystawione zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiana instrukcji płatniczych wchodzi w życie
w piątym dniu roboczym po dniu dostarczenia zawiadomienia. Zmiana instrukcji płatniczych
dokonana zgodnie z niniejszym ustępem nie wymaga aneksu do Umowy.
Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy mogą być potrącane z płatności
należnych Wykonawcy.
W przypadku określenia w jakimkolwiek dokumencie wynagrodzenia w walutach obcych, rozumie
się przez to równowartość tych walut w złotych polskich. Wynagrodzenie takie zostanie przeliczone
na złote polskie według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu fakturowania.
Wszelkie kwoty określone jako wynagrodzenie Wykonawcy (cena sprzedaży) są kwotami netto i nie
uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
O ile Umowa lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozwiązanie Umowy nie
wpływa na prawo Wykonawcy do domagania się zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń związanych
z zawarciem i wykonaniem powyższej Umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia.
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3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§3
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód Zamawiającego wynikających z niewykonania
lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy
W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Wykonawcy, Wykonawca ponosić
będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego, w tym także za
utracone korzyści.
W przypadkach innych niż określone w pkt 3.2 Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność
wyłącznie na zasadzie winy.
Z zastrzeżeniem ust. 3.2 Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność wyłącznie za szkody
rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego (damnum emergens), z wyłączeniem
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).
Limit odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez
Wykonawcę ograniczony jest do wysokości 100% kwoty wskazanej w ust.. 2.2 Umowy.
KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI
§4
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, a przede wszystkim
nie podanych do wiadomości publicznej informacji technologicznych, technicznych, handlowych
I organizacyjno-ekonomicznych (Informacje Chronione), udostępnionych mu w związku
z wykonywaniem niniejszej Umowy i niewykorzystania ich w jakimkolwiek innym celu, niż
przewidziany w niniejszej Umowie, a w szczególności informacji, których ujawnienie osobom trzecim
lub wykorzystanie w innym celu przez Wykonawcę mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe
Zamawiającego, w czasie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po wygaśnięciu bądź
rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca uprawniony jest jednak do przekazywania informacji
chronionych swoim podwykonawcom, gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia dostępu do Informacji Chronionych, określonych
w ust. 1, wyłącznie do tych osób, dla których dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu
prawidłowego wykonania Umowy.
Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Wykonawcy w przypadku, gdy Informacja
Chroniona:
1) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do
zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy,
2) zostanie otrzymana przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do
poufności ciążącego na osobie trzeciej,
3) zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej, samorządowej lub sądu
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa – z zastrzeżeniem pkt.. 4.4,
4) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,
5) zostanie opracowana niezależnie, co Wykonawca może udowodnić.
Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek
ujawnienia Informacji Chronionych otrzymanych od Zamawiającego, ujawnienie takie nie będzie
uważane za dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy jedynie w przypadku, gdy
Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu
takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych
umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej
staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie zapewnienia
o ochronie ujawnionych informacji.
Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje oraz materiały,
z którymi Wykonawca zapozna się w trakcie realizacji niniejszej Umowy, oraz warunki jej zawarcia
I wykonania, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 z późn.
zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę
informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia
niniejszej Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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4.7

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1

6.2

7.1.

W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Chronionych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
oraz ww. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z uwzględnieniem postanowień Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się nie przekazywać w ramach realizacji Umowy informacji stanowiących
informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167).
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
wszelkie dokumenty oraz nośniki informacji zawierające informacje uzyskane od Zamawiającego
w związku z realizacją Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższy wymóg nie dotyczy informacji
przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem SAP Solution Managera
oraz portalu www.service.sap.com, służących rozwiązywaniu błędów technicznych.
PRZENIESIENIE PRAW. PRZEDSTAWICIELE STRON
§5
Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia, zarówno w całości jak i w części, praw lub obowiązków
wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także przelewu (cesji) wierzytelności pieniężnych
przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek
roszczeń wynikających z nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie przeniesienia
praw i obowiązków z Umowy, w tym przelewu (cesji) wierzytelności.
Sprawy związane z realizacją Umowy prowadzić będą:
5.2.1 w imieniu Zamawiającego: [Imię I Nazwisko …]; tel. […], tel. kom. […],
e –mail: […];
5.2.2 w imieniu Wykonawcy: [Imię I Nazwisko …]; tel. […], tel. kom. […],
e –mail: […].
Osoby, o których mowa w pkt. 5.2, są upoważnione do bieżącego koordynowania spraw związanych
z realizacją Umowy, jednakże bez prawa dokonywania w niej zmian oraz zaciągania zobowiązań
finansowych.
Zmiana osób lub danych adresowych osób, o których mowa w pkt. 5.2, nie stanowi zmiany Umowy
i wymaga powiadomienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugiej Strony przez Stronę
dokonującą zmiany. Zmiana taka jest skuteczna z dniem doręczenia drugiej Stronie jednostronnego
oświadczenia woli w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY
§6
Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w odpowiednich
przepisach prawa, w szczególności w przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku odstąpienia od
Umowy Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń, chyba, że Zamawiający złoży
Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron,
oświadczenie o zatrzymaniu dostarczonych dotychczas licencji. Oświadczenie Zamawiającego jest
wiążące dla Stron, a Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie (cena sprzedaży) za
zatrzymane przez Zamawiającego licencje. W razie odstąpienia od Umowy licencje zatrzymane
przez Zamawiającego przechodzą na własność Zamawiającego.
Dokonanie odstąpienia od Umowy wymaga złożenia drugiej Stronie stosownego oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy uznaje się za skutecznie złożone z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie.
SIŁA WYŻSZA
§7
Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, które mają wpływ na
realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które,
choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Zamawiającego lub
Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub
ich skutków.
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8.10

Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:
7.2.1 działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy,
7.2.2 strajk generalny trwający dłużej, niż 60 dni,
7.2.3 stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń
przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,
7.2.4 działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się
zabezpieczyć.
W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną
ze Stron całości lub części jej zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas
i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod
warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu
niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się wykonać ciążące na niej
zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.
W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu siły wyższej na okres ponad 30 dni, każda
ze Stron będzie mieć prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w Spółce
(przedsiębiorstwie Zamawiającego), co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań
zapobiegawczych.
Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonaniu niniejszej
Umowy.
Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy
wykonaniu niniejszej Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania
zapobiegawcze.
Postanowienia Umowy będą podlegać prawu polskiemu, w szczególności w sprawach
nieuregulowanych Umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron w Umowie.
Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem
uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. Zmiana danych adresowych
Strony nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności drugiej Strony przez Stronę dokonującą zmiany. Zmiana taka jest skuteczna z dniem
doręczenia drugiej Stronie jednostronnego oświadczenia woli w zakresie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez
Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jako doręczone.
W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność
któregokolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte
w Załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy.
W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do
zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
Integralną część Umowy stanowi: Załącznik nr 1 – Opis i funkcjonalność nabywanych licencji SAP.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem ich
nieważności.
Spory związane z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze
prowadzonych w dobrej wierze negocjacji. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyższy
sposób w ciągu 45 dni od daty pierwszego pisma dotyczącego powyższego sporu, Strony ustalają,
że każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 – Opis i funkcjonalność nabywanych licencji SAP

7009026 Bezterminowa Licencja SAP Sales and Service Order Processing
Opis:
SAP Sales and Service Order Processing jest używany do zarządzania tworzonymi zewnętrznie
dokumentami biznesowymi obsługującymi w systemie SAP procesy sprzedaży towarów i usług. Dokumenty
te mogą być tworzone lub edytowane poprzez na przykład elektroniczną wymianę danych (EDI) albo
zewnętrzne nie SAP-owe aplikacje. Dokumentami tymi mogą być oferty sprzedaży, umowy sprzedażowe
I serwisowe, sprzedażowe i serwisowe dokumenty bilingowe, zawiadomienia serwisowe, zamówienia
serwisowe i potwierdzenia realizacji serwisu.
Kluczowe funkcjonalności:








Zarządzanie ofertami
Zarządzanie umowami sprzedażowymi i serwisowymi
Procedowanie zamówień sprzedaży i zwrotów
Procedowanie zawiadomień serwisowych i zleceń serwisowych
Procedowanie dostaw
Potwierdzenia wykonania usług serwisowych
Biling sprzedaży towarów i usług

7009027 Bezterminowa Licencja SAP Purchase Order Processing
Opis:
SAP Purchase Order Processing jest używany do zarządzania zewnętrznie utworzonymi dokumentami
zamówień na towary i usługi, które są wprowadzane do systemu SAP.
Takie dokumenty obejmują: zapotrzebowania zakupowe, zamówienia, kontrakty zakupowe, potwierdzenia.
Kluczowe funkcjonalności:


Przetwarzanie zapotrzebowań zakupowych



Przetwarzanie zamówień



Przetwarzanie kontraktów zakupowych



Przetwarzanie potwierdzeń



Przetwarzanie zaawansowanych powiadomień o wysyłce



Przetwarzanie faktur

7001125 Bezterminowa Licencja SAP Business Suite Professional User
Opis:
Użytkownik profesjonalny typu SAP Business Suite (SAP Business Suite Professional User) to Użytkownik
nazwany, uprawniony do wykonywania operacji oraz działań w zakresie administracji/zarządzania systemem
przy wsparciu ze strony licencjonowanego Oprogramowania (z wyłączeniem SBOP). ). Licencja ta uprawnia
do korzystania z platformy technologicznej SAP NetWeaver.
Kluczowe funkcjonalności:




Finanse
o Rachunkowość finansowa
o Rachunkowość zarządcza
o Zarządzanie podróżami służbowymi
o Analityka finansowa
Zarządzanie zasobami ludzkimi
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o Zarządzanie kadrami
o Zarządzanie czasem pracy i obecnością
o Zarządzanie talentami
o Analityka zasobów pracowniczych
Zarządzanie środkami finansowymi
o Zarządzanie środkami pieniężnymi
Zarządzanie nieruchomościami
o Zarządzanie nieruchomościami własnymi przedsiębiorstwa
Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa
o Gospodarka remontowa
o Zarządzanie inwestycjami
Badania i rozwój oraz procesy inżynieryjne
o System projektowy
o Rozwój produktu
Zarządzanie produkcją
o Planowanie produkcji
o Operacyjne procesy produkcyjne
o Zarzadzanie jakością
Zarządzanie łańcuchem dostaw
o Operacyjne zarządzanie zakupami
o Gospodarka materiałowa i magazynowa
o Logistyka przychodząca i wychodząca
Obsługa klienta
o Zarządzanie usługami serwisowymi
o Zarzadzanie zwrotami i naprawami
o Zarządzanie częściami zamiennymi
Sprzedaż
o Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją
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