
Umowa nr................................

W dniu ……10.2021 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Kró-
la Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514, repre-
zentowaną przez:

1. Grzegorz Hunicz – Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta
Lublin,

2. Jarosław Buczek –  Zastępca Dyrektora  Wydziału  Informatyki  i  Telekomunikacji
Urzędu Miasta Lublin

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  
......…………., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy dla …...…

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ………………. przez
– 1. …………………..
– 2. …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” –

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania, w którym oferta Wyko-
nawcy uznana została za najkorzystniejszą, zawarta została umowa o następującej tre-
ści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Przedłużenie licencji  na użytkowanie pakietu  Microsoft  365 Apps for  Faculty  wraz
z licencjami  benefitowymi  Microsoft  365 Apps for  Students  na  okres kolejnych  12
miesięcy, począwszy od daty wygaśnięcia aktualnych licencji w  pięciu placówkach
oświatowych Gminy Lublin: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi
Lubelskiej,

a) adres: 20-001 Lublin, ul. Radości 13,

b) liczba licencji dla pracowników/nauczycieli: 200 sztuk,

c) liczba licencji dla uczniów: 950 sztuk,

d) data wygaśnięcia aktualnej licencji: 17.11.2021 r.

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie,

a) adres: 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 16,

b) liczba licencji dla pracowników/nauczycieli: 90 sztuk,

c) liczba licencji dla uczniów: 850 sztuk,

d) data wygaśnięcia aktualnej licencji: 13.11.2021 r.

3) Zespół Szkół Nr 1 w Lublinie im. Władysława Grabskiego,

a) adres: 20-117 Lublin, ul. Podwale 11,

b) liczba licencji dla pracowników/nauczycieli: 150 sztuk,

c) liczba licencji dla uczniów: 1400 sztuk,

d) data wygaśnięcia aktualnej licencji: 17.11.2021 r.
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4) Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego
a) adres: 20-346 Lublin, ul. Długa 6
b) liczba licencji dla pracowników: 72 sztuk,
c) liczba licencji dla uczniów: 660 sztuk,
d) data wygaśnięcia aktualnej licencji: 17.11.2021 r.

5) Zespół Szkół Nr 13 w Lublinie,
a) adres: 20-582 Lublin, ul. Berylowa 7,

b) liczba licencji dla pracowników/nauczycieli: 180 sztuk,

c) liczba licencji dla uczniów: 1200 sztuk, 

d) data wygaśnięcia aktualnej licencji: 08.11.2021 r.

§ 2

1. Wykonawca  w  terminie  nie  później  niż  do  daty  wygaśnięcia  aktualnych  licencji
wskazanej w § 1 zobowiązuje się dokonać przedłużenia licencji. 

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządza się dla każdej z jednostek protokół
odbioru.  Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  w  terminie
określonym w ust.1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru w terminie 3 dni roboczych od
zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  ewentualnych  wad,  które  zostały
wskazane  przez  Zamawiającego  w  uwagach  do  protokołu  odbioru  i  ponownego
zgłoszenia gotowości do odbioru, w terminie 5 dni od przekazania tych uwag przez
Zamawiającego. Zgłoszenie tych uwag nie wydłuża terminu określonego w ust. 1.

§ 3

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem
niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   prace,   które   wykonuje   przy pomocy
podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość
prac,  które realizuje przy pomocy podwykonawców.  W przypadku gdyby w wyniku
działania lub zaniechania podwykonawcy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca
zobowiązuje się do jej naprawienia.

§ 4

1. Zamawiający  jako  swojego  przedstawiciela,  odpowiedzialnego  za  kontakty
z Wykonawcą i za realizację umowy, wskazuje …………………….. tel. …………….. e-
mail: ……………...@lublin.eu

2. Wykonawca  jako  swojego  przedstawiciela,  odpowiedzialnego  za  kontakty
z Zamawiającym i za realizację umowy, wskazuje ……………………. tel. …………….
e-mail: ……………………..
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§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazane identyfikatory, licencje i inne doku-
menty określające cechy przedmiotu zamówienia,  a w szczególności wskazujące produ-
centa, legalność, jakość wykonania, standard, zgodność z obowiązującymi normami. Wy-
konawca gwarantuje, że przekazane w ramach umowy dobra własności intelektualnej nie
będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzy-
staniu z tych dóbr w inny sposób niż  wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje
wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapła-
cić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
obejmujące  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  niezbędne  do  jego
wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat  i  podatków (w tym podatek VAT  –
dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT) w tym:
brutto w kwocie ……………….. zł (słownie:…………………….), w tym wynagrodzenie
netto w kwocie ……………………. zł (słownie: ………………...) oraz podatek VAT w
kwocie …………………….. zł (słownie: …………………...). 

2. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  przez
Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  na
podstawie protokołów odbioru bez uwag, o których mowa w § 2  ust. 2 .

3. Płatność  ze  środków  Budżetu  Miasta  Lublin:  wynagrodzenie  w  kwocie
…………………. zł  dział  801 rozdział  80195 §  4300 zadanie  IT/W/072/00/10/0007
Ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie. 

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

5. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle*) ustruktury-
zowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, kon-
cesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019
Zamawiającego.

§ 7

1. Zwłoka w realizacji obowiązków przez Wykonawcę, określonych w § 2 skutkuje nali-
czeniem przez Zamawiającego kary umownej  w wysokości  100 zł  za każdy dzień
zwłoki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależ-
nych od Wykonawcy.

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę  umowną w wysokości  10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależ-
nych od Zamawiającego.

4. Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie.  W takim przypadku  Zamawiający  może  także  naliczyć  karę  umowną

*) Niepotrzebne skreślić
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w wysokości  10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
5. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  stronami  umowy

z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywiera-
ło skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich
uprawnień,  które  Zamawiający  nabył  przed  datą  złożenia  oświadczenia
o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych
i odszkodowania.

6. Strony  mogą  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych.

§ 8

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wia-
domości o tych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązują-
cego prawa Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy będą rozpa-
trywane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Lublinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

.................................................. ..................................................
(Zamawiający) (Wykonawca)
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..................................................
(Kontrasygnata Skarbnika)

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
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