
§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. 	 Przedmiotem Umowy s<t dostawy oraz swiadczenie przez Wykonawc~ nast~puj<tcych uslug dla 

pracownik6w Miasta Lodzi przez okres 1 roku od dnia podpisania Umowy: 

a. 	 Swiadczenie uslug poprzez udost~pnienie licencji firmy Microsoft 365 Business Standard 

w ilosci 96 sztuk (jako subskrypcji) na oprogramowanie standardowe i standardowe uslugi 

hostowane na okres 1 roku od daty zawarcia Umowy, kt6re umozliwi<t korzystanie z wersji 

on-line i off-line aplikacji biurowych oraz poczty elektronicznej, na warunkach opisanych 

w Umowie i Szczeg6lowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia 

b. 	 Swiadczenie uslug wsparcia technicznego dla uslug opisanych w §1, ust 1, lit. a 

2. 	 Szczeg6lm.vy zakres Umowy zostal okreSlony w Szczeg6lowym Opisie Przedmiotu Zam6wienia, 

stanowi<tcym Zal<tcznik or 1 do niniejszej Umowy. 

§2 

Obowi~zki Wykonawcy 


1. 	 Wykonywania przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci wlasciwej dla 
podmiotu profesjonalnie zajmuj<tcego si~ tego typu uslugami. 

2. 	 Zapewnienia poprawnosci merytorycznej produktu. 
3. 	 Zapewnienia, ze osoby delegowane do wykonania przedmiotu Umowy posiadaj<t fachow<t 

wiedz~ oraz doswiadczenie w zakresie niezb~dnym do realizacji Umowy. 
4. 	 Wsp6lpracy z Zamawi~<tcym na kazdym etapie wykonania przedmiotu Umowy. 
5. 	 Zgloszenia gotowosci do odbioru wykonanego przedmiotu Umowy. 
6. 	 Wszelkie koszty zwi<tZane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 
7. 	 Wykonawca nie moze powierzyc wykonania prac b~d<tcych przedmiotem Umowy osobom 

trzecim bez pisernnej zgody Zamawiaj<tcego. 
8. 	 Wykonawca dostarczy Zamawiaj<tcemu dokumentacj~ (instrukcj~ obslugi Oprogramowania, 

licencje na Oprogramowanie oraz inne niezb~dne dokumenty dotycz<tce Oprogramowania) nie 
p6iniej niz z dostaw<tprzedmiotu umowy. 

9. 	 Przekazanie Oprogramowania nast'tPi na podstawie protokolu odbioru obejmuj<tcego calosc 
dostawy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiaj<tcego i Wykonawcy. 

10. Strony ustalaj<t, ze dat<t przekazania Oprogramowania jest data podpisania protokolu odbioru. 
11 . Wykonawca zrealizuje Przedmiot umowy wskazany w § 1 ust. I lit. a w terminie 3 dni roboczych od 

daty podpisania umowy. 

§3 
Obowi~zki Zalnawia.i~cego 

Zamawiaj<tcy zobowi<tzuje sie do: 
1. 	 Udzielania Wykonawcy, na jego wystctPienie, niezb~dnych konsultacji i wyjasnieil, dotycz<tcych 

realizacji pracy. 
2. 	 W ramach Umowy Zamawiaj<tcy zobowi<tzuje si~ wobec Wykonawcy do terminowego dokonania 
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zaplaty za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcy 

zgodnie z zasadami okreSlonymi w § 6 Umowy. 

§4 

Terminy i harmonogram realizacji Umowy 


1. 	 Uruchomienie Uslug bydzie realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym zgodnie z 
SOPZ. 

2. 	 Protok61 Udostypnienia Subskrypcji i Uruchomienia Uslug Microsoft 365 Business Standard w 
Jednostkach Urzydu Miasta zostanie sporzctdzony w dw6ch jednobrzmictcych egzemplarzach (po 
jednym dla Wykonawcy i Zamawiajctcego). 

§5 
Gwarancja Wykonawcy 

1. 	 Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie dane przetwarzane w Usludze pozostajct wlasnoscict 
Zamawiajctcego. 

2. 	 Oprogramowanie zostanie dostarczone z 12 miesiycznym okresem wsparcia, w kt6rym 
Zamawiajctcy bydzie mial mozliwosc aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji i 
bezplatne wsparcie techniczne. 

3. 	 Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji. 

§6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 


1. 	 Koszt jednej 12-miesiycznej licencji wynosi . ... . ... . . . . . ... . . . ..... . .... . ....... . ...... zl neUo 

(slownie ... . . .. .............. . ........................................ . . . . . ...... . ................. . .. ... . .. . ) tj . 

. ......... . ... . . . ... . zl brutto (slownie ..... . .... . ...... . .......................... . ....... . ...... . . . ... ) 


2. 	 Za realizacjy Dostawy 96 sztuk licencji Microsoft 365 Business Standard Zamawiajctcy 

zaplaci Wykonawcy maksymalnie wynagrodzenie w lctcznej wysokosci netto 

zl plus 23 % V A T w wysokosci ............. . . . . . ... . . . zl, co stanowi 


kwoty ......... . ............ . ....... . zl brutto. 


3. 	 Wynagrodzenie platne bydzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia 

doryczenia do siedziby Zamawiajctcego prawidlowo wystawionej faktury V AT. 

4. 	 Podstawct wystawienia faktur V AT bydct protokoly, 0 kt6rych mowa w § 2, podpisane przez 

strony Umowy bez zastrzezen, bydctce potwierdzeniem, ze zakres prac zostal wykonany 

zgodnie z Umowct. 

5. 	 Faktury zostanct wystawione na: 


Miasto L6dz, 90-926 L6dz, 


ul. Piotrkowska 104; 


NIP 725-002-89-02. 
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Na fakturach powinien znajdowae si~ dopisek: numer i data zawarcia Umowy. 

6. 	 Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ostatecznym, nie b~dzie podlegalo podwyzszeniu, 

w szczeg6lnosci w przypadku zmiany stawek podatku V AT. 

7. 	 Zamawiaj'l.cy zastrzega sobie prawo, ze Wykonawca nie moze zbyc na rzecz osoby trzeciej 

wierzytelnosci przysluguj'l.cych mu z tytulu niniejszej Umowy w stosunku do Zamawiaj'l.cego, 

bez jego pisemnej zgody. 

8. 	 W przypadku op6Znienia w zaplacie przez Zamawiaj'l.cego, Wykonawca rna prawo naliczyc 

odsetki ustawowe. 

9. 	 Wykonawca rna mozliwosc przeslania drog'l. elektroniczn'l. ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy 0 elektronicznym fakturowaniu. 

10. 	W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przeslania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, w6wczas zobowi'l.zany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udost~pnionej na stronie internetowej htlp ··: llet~1klura . go .pl. 

11. 	Zasady zwi'l.zane wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych innych 

ustrukturyzowanych dokurnent6w okresla ustawa 0 elektronicznym fakturowaniu oraz 

akty wykonawcze. 

12. 	W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z uslug brokera Infinite IT Solutions, 

wpisuj'l.c dane nabywcy: 

- w sekcji NIP nalezy wpisae NIP Miasta: 7250028902, - jako typ numeru PEPPOL nalezy 

wybrae NIP, 

- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisae NIP wlasny Urz~du: 7252072586. 

13. W przypadku, 	gdy Wykonawca korzysta z uslug brokera PEFexpert, wpisuj'l.c dane 

nabywcy - w sekcji ldentyfikator podatkowy nalezy wpisae NIP Miasta: 7250028902, - jako 

Rodzaj adresu PEF naleZy wybrae NIP, - w polu numer adresu PEF nalezy wpisae NIP wlasny 

Urz~du: 7252072586. W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna bye wypelniona 

zgodnie miejscem dostawy/odbioru towaruluslugi. 

14. W przypadku, 	gdy wskazany przez Wykonawc~ rachunek bankowy, na kt6rym rna nast'tPie 

zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy 

V AT, niezarejestrowanych oraz wykrd10nych przywroconych do rejestru V AT, 

Zamawiaj'l.cemu przysluguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 

wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powi'l.zanego z rachunkiem Wykonawcy do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 

wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawc~ wpisu rachunku bankowego do 
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przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 

wykazie nie jest traktowany jako op6znienie Zamawiajqcego w zaplacie naleznego 

wynagrodzenia i w takim przypadku nie bttdq naliczane za ten okres odsetki za op6znienie w 

wysokosci odsetek ustawowych, jak i uznaje sitt, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne 

Wykonawcy w tym okresie . 

§7 
Kary Umowne 

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawctt, Zamawi~qcy ma 
prawo naliczyc Wykonawcy kary umowne z tytulu: 

a) odstqpienia przez Wykonawctt od umowy, bez WIlly Zamawiaj qcego, - 15% brutto wartosci 
niniejszej umowy. 

b) op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosW1ku do terminu ustalonego w § 2 ust. 11 
0,5% wartosci niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia. 

c) w przypadku rozwiqzania lub odstqpienia przez kt6rakolwiek ze stron z przyczyn lezqcych po 
stronie Wykonawcy od umowy - 15% wartosci brutto niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy lqczna wartosc naliczonych kar osiqgntt1aby poziom 20% wartosci umowy, 
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rozwiqzania umowy w trybie natychmiastowym z winy 
Wykonawcy. W przypadku takiego rozwiqzania umowy, Zamawiajqcy naliczy dodatkowq kartt w 
wysokosci 10% wartosci umowy niezaleznie od naliczenia pozostalych kar. 

3. W przypadku naliczenia kar wynikajqcych z przyczyn opisanych w ust. 1 Zamawiajqcy zastrzega 
sobie mozliwosc potrqcenia kary umownej z przyslugujqcego Wykonawcy wynagrodzenia. 

§8 

SiJa Wyzsza 


1. 	Strony umowy zgodnie z postanawiajq, ze nie Sq odpowiedzialne za skutki wynikajqce z dzialania 

sily wyzszej, w szczeg61nosci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, k1ttsk zywiolowych, 

zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na kt6re strony nie majq zadnego wplywu i 

kt6rych nie mogly uniknqc bqdz przewidziec w chwili podpisania umowy (sila wyzsza). 

2. 	 Strona umowy, u kt6rej wyniknttly utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dzialania sily 

wyzszej, jest obowiqzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony 0 wystqpieniu i 

ustaniu dzialania sHy wyzszej. Zawiadomienie to okreSla rodzaj zdarzenia, jego skutki na 

wypelnianie zobowiqzan wynikajqcych z Umowy, zakres asortymentu, kt6rego dotyczy, i srodki 

przedsittwzittte, aby te konsekwencje zlagodzic. 

3. 	 Strona, kt6ra dokonala zawiadomienia 0 zaistnieniu dzialania sily wyzszej, jest zobowiqzana do 
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kontynuowania wykonywania swoich zobowi<lzail wynikaj<lcych z Umowy, w takim zakresie, w 

jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowi<lzana do podj~cia wszelkich dzialan zmierzaj<lcych 

do wykonania przedmiotu umowy, a ktorych nie wstrzymuje dzialanie sily wyzszej. 

4. 	 Obowi<lzki, ktorych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dzialania sily wyzszej, na czas 

dzialania sily wyzszej ulegaj<l zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sily wyzszej ww. obowi<lzki nie 

s<l wykonywane, a terminy ich wykonania ulegaj<l przedluzeniu 0 okres dzialania sily wyzszej. W 

czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dzialania sily wyzszej w szczegolnosci 

nie nalicza si~ przewidzianych kar umownych ani nie obci<lZa si~ drugiej strony umowy kosztami 

zakupow interwencyjnych. 

5. 	 W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dzialania sily wyzszej utrzymuj<l 

si~ dluzej niz trzy miesi<lce od czasu stwierdzenia wyst'lPienia sily wyzszej, kazda ze stron moze 

rozwi'lZac umow~ ze skutkiem natychmiastowym w cz~sci obj~tej dzialaniem sily wyzszej. 

Rozwi'lZanie umowy ze skutkiem natychmiastowym nast~puje w formie pisernnej pod rygorem 

niewaz.nosci. 

§9 

Postanowienia koncowe 


1. 	 Wszelkie spory powstale na tie wykonania niniejszej Umowy Strony zobowi<lzuj<l si~ 

rozwi'lZywac polubownie. W przypadku kiedy okaze si~ to niemozliwe, spory te zostan<l 
poddane przez Strony rozstrzygni~ciu przez S<ld miejscowo wfasciwy dla siedziby 
Zamawiaj<lcego. Strony zobowi'lZuj<l si~ wykonac orzeczenie S<ldu natychmiast i dobrowolnie. 

2. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejsz<l umow<l maj<l zastosowanie przepisy ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1231) z dnia 41utego 1994 
roku oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. 	 Umow~ sporz<ldzono w dwoch jednobrzmi<lcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
kazdej ze stron Umowy. 

4. 	 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj<l formy pisemnej pod rygorem niewaznosci . 
5. 	 Wykonawca b~dzie chronil Zamawiaj<lcego przed jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich 

dotycz<lcymi naruszenia praw dotycz<lcych patentu, znaku handlowego lub wzoru 
przemyslowego, jakie mogloby miec miejsce w zwi'lZku z zakupem i korzystaniem z 
zamowienia 

6. 	 Integraln<l cz~sci<l Umowy S<l: 
Zal<lcznik or 1 - Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia 


Zal<lcznik Nr 2 - umowa powierzenia danych osobowych 


ZAMAWIAJI\CY 	 WYKONAWCA 
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