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Zaw arto umowę następującej treści:

$ 1 Przedmiot umołvy
Przedmiotem Umowy jest Dostawa i sprzedaż oprogramowania - Systemu Redakcyjnego (opisanego w
Załączniku 1 do niniejszej Umowy\ oraz uslug wdrożeniowych (instalacja na senverze Instytutu
Paleobiologii PAl.' dostosowanie do potrzeb Zamawiającego i uruchomienie) i szkoleniowych dla
redakcji Acta Palaeontologica Polonica,Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozlowskiego Potskiej
Akademii Naukw Warszawie przy ul. Twardej 51/55.

$ 2 Prawo uĘtkowania
Pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia, Dostawca udzieli Zamawiającemu nieograniczonej w czasie, nie
wyłącznej, bezterminowej i nie obciążonej opłatami licencji na użytkowanie na potrzeby wewnętrzne
Zamawiającego wszystkich rezultatów powstaĘch i dostarczonych Zamawiającemu w trakcie realizacji
niniejszej Umowy. Zamawiający może zezs^to|ic swoim przedstawicielom lub kontrahentom na korzystanie
z rczu|tatów dla celów prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy' Szczegółowe postanowienia licencyjne zostaną określone odrębną umową.

$ 3 Prawa autorskie i ograniczenia
Dostawca w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego petne i wszelkie prawa autorskie
zwięane z przedmiotem Umowy, powstałe w trakcie realizacji danej UmoW, z dniem zapłaĘ
wynagrodzenia. W szczególności przechodząna Zamawiającego prawa autorskie ntięane z rea|izacją
Umowy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, pub|iczne wykonanie lub publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, najem, uĘczenie, dzierżzawa, nadanie za pomocą wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną nadanie Za pośrednictwem satelity'
równoczesne i integralne nadanię utworu nadawanego przezinnąorganizację telewizyjną lub radiową.

$ 4 Roszczenia osób trzecich
W prrypadku roszczenia strony trzeciej wobec Zamawiającego lub Dostawcy (..otrzymujący'' może
oznaczać Zamawiającego lub Dostawcę, za|eżnię która Strona otrrymuje Materiał), ze jakakolwiet
informacja, materiaĘ, projekt, specyfikacja, instrukcja' oprogramo*anie lub dane (łMateriaĘ'')
dostarczone przez Stronę dającą (..Dający'' może oznaczaó Zamawiającego lub Dostawcę, zależnie ktbra
Strona dostarcza MateriaĘ) i użryte przez Otrrymującego narusza prawa autorskie, Dający zabezpieczy
otrzymującego przed roszczenięm pod warunkiem, że:

a) otrzymujący zawiadomi pisemnie Dającego o roszczeniu niezwtocznie, nie później niż 30 dni od
chwili otrzymania zawiadomienia o roszczeniu (lub srybciej jeśli jest to wymagane prawnie);

b) otrzymujący przekaże Dającemu wyłączną kontrolę nad obroną i wszelkimi zwięanymi z nią
negocjacjami ugodowym i; oraz

c) otrzymujący zapewni Dającemu pomoc' informacje i upowaznienia zasadnie konieczne do obrony.



Jeśli Materiał zostanie Uznany lub będzie uważzany przez Dającego zA naruszający prawa autorskie strony
trzeciej, Dający moŹe podjąó decyzję o zmodyfikowaniu Materiafu tak by zaprzestać naruszeń (a
jednocześnie zachowaó jego prrydatnośó i funkcjonalność) lub może nabyć licencje umożliwiające dalsze
wykorzystywanie, a jeśli oba rozwięania nie są handlowo uzasadnione, Dający może wymagaó, by
otrzymujący zwricił Materiał naruszający i wszelkie zvtięane z nim prawa przy jednoczesnym zwrocie
przezDającego wszelkich opłat jakich dokonał otrzymujący w z:łtiązku z tym Materiałem.

$ 5 Wypowiedzenie umowy
W przypadku istotnego naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień Umowy i nie naprawienia
takiego naruszenia w ciągu trrydziestu (30) dni od otrrymania pisemnego zawiadomienia określającego
naruszenie, druga Strona ma prawo zręrygnowaó z wykonywania Usfug, których naruszenie dotyczy. W
prrypadku powyższego, jak również gdy rezygnacja z wykonania Usług następuje na skutek paragrafu 3.
(Roszczenia osób trzecich), Zamawiający jest zobowięany do rozliczenia prac wykonanych do dnia
wypowiedzenia i zapłaĘ Dostawcy w terminie 30 dni za te prace, Strony zgadzają się na przedtużenie
okresu czasu naprawy naruszenia pod warunkiem, że strona nie wywiązująca się rozpoczęła naprawę w
okresie trrydziestu dni wypowiedzenia i dw do wywiązania się w dobrej więrze. Wypowiedzenie nie
powoduje wygaśnięcia postanowień zwięanych z ograniczeniem odpowiędzialności, roszczeniami osób
trzecich, płatnościami ani innych w swym charakterze obowią4ujących po zakończeniu Umowy'

$ 6 Poufnośó
W trakcie wykonywania Umowy Strony mogą mieó dostęp do informacji wzajemnie poufnych
(,,informacje poufne''). Strony zobowiązują się wobec siebie do przekazywania informacji poufnych tylko
w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Informacje poufne obejmują warunki i ceny wynikające z
niniejszej Umowy oraz wszelkie informację w trakcie wykonywania Umowy jasno zidentyfikowane jako
poufne.

Wszelkie informacje chronione obu Stron przestają podlegać powyższym postanowieniom w następujących
sfluacjach: (a) jeże|i informacja została ujawniona publicznie bez winy lub uchybienia drugiej Strony; (b)
jeżeli informacjaby|a w zgodnym z prawem posiadaniu drugiej Strony przed momentem ujawnienia i nie
została uzyskana przeztę Stronę bezpośrednio ani pośrednio od strony ujawniającej; (c) jeżeli informacja
została ujawniona publicznie przez osobę trzecią do tego uprawnioną (d) jeżeli informacja zostanie
ujawniona przez Stronę będącą właścicielem informacji chronionej.

Strony zobowiązują się do ochrony informacji poufnych przez okres trzech lat od daty pozyskania takich
informacji. Informacje poufne będąudostępniane tylko tym pracownikom i przedstawicięlom Stron, którzy
zostaną zobligowani do zachowania poufności i zabezpieczą je przed nieupoważnionym ujawnieniem.
Informacje poufne wynikające z niniejszej Umowy i Zamówień takie jak warunki i ceny mogą zostać
ujawnione w prąypadku jeżeli ujawnienia informacji ząda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych
czynności w związku z niniejszą Umową albo inny organ lub instytucja uprawniona do tego przezprzepisy
prawa.

$ 7 Zobowiązania Dostawcy
Dostawca zobowiązuje się dostarczyó i uruchomió system w terminie do 30 marca20t3 r.
Dostawca gwarantuje, że Ustugi będą świadczone w sposób profesjonalny zgodnie zę standardami
obowiązującymi w branĘ IT. Dostawca do dnia odbioru dostarcry dokumentację wdrożonego systemu.

$8 Należnościiwydatki
1. Strony ustalają że za rea|izację przedmiotu umowy Kupujący zapłaci cenę brutto: zł, słownie

złoĘch:
po dostarczeniu oprogramowania, instalacji, uruchomieniu oraz przeszkoleniu pracowników
Zamawiający zapłaci 90%o ceny przelewem na rachunek Dostawcy w terminie 2| dni po odbiorze
protokolarnym, na podstawie faktury VAT. Pozostałę |0% Wykonawca otrzyma po uptywie 3 miesięcy
bezawaryj ne go dziatania systemu.

2. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzien wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Zamawiaj ącego'



3. W prrypadku zwłoki w płatności Zamav,tiający zapŁaci odsetki w ustawowej wysokości zakażdy dzieft
opóźnienia.

$ 9 odbiór
1. Przedmiotem odbioru jest zakes zamówienia określony w Załącmiku nr l do niniejszej umowy.
f. odbiór przez Zamawiającego zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych po zgłoszeniu przez

Dostawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy'
3. Zamawiający upoważnia do dokonania odbioru systemu: dr hab. Jarosława Stolarskiego, prof. nadzw.

IP PAN.
4. Fakturę na|eĘ wystawió zgodnie z preambułą niniejszej umowy.

$ 10 Gwarancja
1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daĘ odbioru przez Zamawiającego. Gwarancja

dotyczy błędów programistycznych oraz kwestii bezpieczeństwa systemu. W przypadku wystąpienia
awariiw okesie gwarancyjnym czas obowiązywania gwarancji będzie przedtużany o okres upĘwający
pomiędzy zgłoszeniem awarii a jej całkowitym usunięciem. Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia w okresie gwarancyjnym bezpłatnych bieĄcych konsultacji z obstugą serwisową drogą
telefoniczną i elektroniczną.

2. W przypadku wystąlienia wad lub usterek w okresie obowiąpywania Gwarancji, Zamavtiający
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji.

3. Czas reakcji serwisu . 1 dzień robocry od dniapowiadomienia serwisu przezZamawiającego.

$ 11 Kary umowne
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

l. za zwŁokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości O,|vo ceny zakaŻdy dzień zwłoki.
f . za odstąpienie od umowy z przyczln za|eżnych od Dostawcy - w wysokości l0% ceny.
3. za opóżnienie w realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji udzielonych w par,7 i 10 w

wysokości ceny zakuŻdy dzień zwłoki'
Strony zastrzegająsobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyżzszającego wysokośó
zastr zeŻonych kar umownych.

$ 12 Pozostałe postanowienia
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będąrozstrzygaĘ właściwe sądy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym dla każdej ze stron.

zAMAwIAJĄcY DOSTAWCA



Załącznik nr 1

System Redakcyjny

Przedmiotem zamówienia jest ''Dostawai sprzedaŻ oprogramowania- systemu redakcyjnego wrazz
usfugami wdrożeniowymi i szkoleniowymi dla redakcji Acta Palaeontologica Polonica, InsĘrtutu
Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Twardej 5|l55" '

Dostawa i sprzedaż oprogramowania . modułów systemu redakcyjnego. System redakcyjny rozumiany jako
kompleksowy' zintegrowany system informaĘczny wspierający pracę redakcji, umożliwiający redaktorom
pracę w warunkach rozproszenia geograftcznego. Jednocześnie pozwalający poszczególnym osobom
(autorzy, recenzenci) na przesyłanie i pobieranie dokumentów, jak również czuwający nad przebiegiem
procesów redakcyjnych (kompletność i terminowośó nadsyłania dokumentów). System musi obstugiwaó
następujące elementy pracy redakcj i :
Moduł Autor: generowanie formularza rejestracyjnego, submisja manuskryptów (pliki doc, pdf), kontrola
kompletności submisji, submisja zrewidowanych prac (pliki doc, pliki graficme, pliki audio-video), dostęp
do recenzji, kontrola statusu pracy;
Modul Redaktor: decyzje i komunikacja z autorami w sprawie nadsyłanych prac, wybór i zapraszanie
recenzentów na podstaw i e dziedzin/ słów kl u czowych ;
Moduł Recenzent: Ęestrowanie w bazie recenzentów, tworzenie matęriałów ręcenzenckich (generowanie
pliku pd{ formularza recenzenckiego ), umozliwienie pobierania i zwrotu materiałów, kontrola
terminowości recenzj i ;
Moduł Redakcja: zarządzanie ztożonymi manuskryptami, uĄrtkownikami i przepływem pracy w redakcji.
Moduł CrossRet wspóĘraca z systemami CrossRef, CrossCheck w zakęsię wysyłania pakietów danych
do systemu iThenticate oraz rejestrowania numerów doi;
Modul Płatności: obsługa płatności kartami kredyowymi zazaakceptowane manusĘpty;
Moduł Platformy cyfrowe: tworzenie iprzesyłanie pakietów danych (metadata+pdf) do platform
cyfrowych EBSCO, BioOne, BHL-Europe.

Usługi wdrożeniowe, obejmujące instalację systemu na serwerze Zamawiającego i integrację z istniejącym
systemem redakcyjnym (import prac złożonych do redakcji do dnia uruchomienia nowego systemu) oraz
integrację ze stroną internetową (link do Systemu ze strony http:i/www.app.pan.pl).

Uslugi szkoleniowe, dotyczące użytkowania dostarczonego systemu, przę7f,laczone dla zespofu
wdrożeniowego Zamawiaj ącego - szkoleniem zostaną obj ęte min. 2 osoby.


